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PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MENULIS NARASI
MODEL BELAJAR KONVENSIONAL DENGAN

MODEL BELAJAR KONSTEKSTUAL
PADA SISWA KELAS VII SMP

NEGERI 31 MEDAN

oleh:
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ABSTRAK-Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat hasil pengajaran menulis
teks naratif  melalui model kontekstual dan konvensional,  dan untuk mengetahui tingkat hasil
perbandingan pengajaran menulis teks naratif antara model kontekstual dan konvensional. Ada
banyak sumber teori yang digunakan dalam penelitian ini dan dengan melakukan percobaan ke
SMP Negeri 31 Medan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa nilai pre-test dan post-test
kelompok eksperimen adalah 2005 dan 2890 dengan rata-rata kelas adalah 50,1 dan 72,3 dan
hasil  perbandingan  pembelajaran  sebesar  22,2,  sedangkan  skor  pre-test  dan  post-test  dari
kelompok kontrol adalah 1990 dan 2400 dengan rata-rata kelas adalah 49,8 dan 60,0 dan hasil
pembelajaran kompasrison sebesar 10,2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai tv
(3,543)> ttabel (2,023) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, artinya terdapat perbandingan hasil
belajar menulis teks naratif antara model Kontekstual dan Konvensional pada siswa kelas VII
SMP Negeri 31 Medan. tahun akademik 2016/2017.
Kata kunci: menulis, teks naratif, kontekstual, dan konvensional
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A. PENDAHULUAN 

Di era Globalisasi ini, guru mendapat 

tantangan yang cukup besar untuk mencapai 

Tujuan Pendidikan Nasional sehingga guru 

harus siap dalam melakukan proses belajar 

mengajar yang baik untuk menghasilkan 

lulusan yang unggul serta layak bersaing 

dalam era tersebut. Tantangan ini juga 

menyangkut sumber daya, isi, proses, wadah 

dan budaya serta tata nilai pendidikan yang 

diberikan.   

Untuk menghasilkan hasil belajar yang 

baik sehingga lahir lulusan yang unggul 

tentunya dibutuhkan guru yang unggul juga. 

Keunggulan guru dalam pembelajaran tidak 

hanya dalam penguasaan materi ajar tetapi 

juga kepiawaian guru dalam menggunakan 

model pembelajaran, pendekatan 

pembelajaran, metode, keterampilan, 

disiplin, teknik, dan taktik pembelajaran.  

Menulis merupakan keterampilan yang 

tentu dianggap paling sukar dan 

membosankan. Oleh sebab itu, menulis 

harus dipelajari secara khusus, tidak seperti 

keterampilan berbahasa lainnya, misalnya 

berbicara. Manusia, meskipun tidak sengaja 

diajari berbicara, asal berada dilingkungan 

sosial, atau masyarakat, pasti bisa berbicara. 

Namun keterampilan menulis tidak akan 

bisa diperoleh kalau tidak dipelajari secara 

khusus, apalagi keterampilan menulis karya 

ilmiah. 

Dalam proses menulis, dituntut supaya 

memperhatikan struktur-struktur yang 

berkaitan dengan unsur-unsur tulisan agar 

pembaca dapat memahami pesan yang ingin 

disampaikan oleh penulis. Oleh karena itu, 

penulis harus benar-benar menggunakan 

atau memakai struktur sebuah tulisan seperti 

kata, kalimat, paragraf, dan lain-lain dengan 

baik. 

Dari hasil observasi dan interviu awal 

yang dilakukan penulis ke sekolah SMP 

Negeri 31 Medan, dalam pembelajaran 

menulis karangan naratif siswa kelas VII 

SMP Negeri 31 Medan belum terampil 

menulis karangan narasi dengan baik. 

Misalnya siswa diminta menulis buku harian 

dan pengalaman pribadi, siswa belum 

terampil menuliskan karakter tokoh atau 

orang yang dikisahkannya dalam buku 

harian dan pengalaman pribadi tersebut. 

Begitu pula terhadap penulisan peristiwa 

dalam urutan kronologis dalam kaitan 

hubungan kausalitas yang disebut alur, 

tampak belum terampil. Hal itu 

menunjukkan bahwa siswa belum terampil 

menulis karangan narasi dengan baik. Selain 

itu, nilai kompetensi siswa dalam menulis 

karangan narasi jauh di bawah nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah 

ditetapkan sekolah tersebut, di mana siswa 

hanya memperoleh nilai tertinggi 50 

sedangkan nilai KKM bahasa Indonesia 

adalah 75. Hasil belajar siswa ini jelas masih 

jauh dari yang diharapkan dalam indikator 

materi menulis karangan narasi. 

Dengan demikian, penggunaan model 

pembelajaran yang relevan sangat 

diperlukan dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam menulis Narasi dan salah satu 

model belajar yang dapat membantu siswa 

dalam meningkatkan hasil belajarnya adalah 

dengan menggunakan model pembelajaran 

kontekstual sebab model pembelajaran ini 

bertujuan memotivasi siswa untuk 

memahami makna materi pelajaran yang 

dipelajarinya dengan mengkaitkan materi 
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tersebut dengan konteks kehidupan mereka 

sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan 

kultural) sehingga siswa memiliki 

pengetahuan/keterampilan yang secara 

fleksibel dapat diterapkan dari satu 

permasalahan atau konteks ke permasalahan 

lainnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian tentang meningkatkan hasil 

belajar menulis krangan narasi siswa dan 

penulis merumuskan judul penelitian ini 

yaitu: Perbandingan Hasil Belajar Menulis 

Narasi Model Belajar Konvensional Dengan 

Model Belajar Konstekstual Pada Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 31 Medan. 

Adapun rumusan masalah penelitian ini, 

yaitu: 

1. Seberapa besarkah hasil belajar menulis 

Narasi siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional? 

2. Seberapa besarkah hasil belajar menulis 

Narasi siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran kontekstual? 

3. Seberapa besarkah perbandingan hasil 

belajar menulis Narasi antara model 

konvensional dengan model 

pembelajaran kontekstual? 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Pembelajaran menulis selalu dilakukan 

dengan model konvensional. 

2. Kurangnya penggunaan model 

pembelajaran dalam mengajar di sekolah.  

3. Guru kurang memperhatikan upaya 

peningkatan hasil belajar siswa.  

4. Hasil belajar siswa dalam menulis 

karangan Narasi masih rendah. 

Adapaun tujuan penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui besarnya hasil belajar 

menulis Narasi siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

2. Untuk mengetahui besarnya hasil belajar 

menulis Narasi siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kontekstual. 

3. Untuk mengetahui besarnya 

perbandingan hasil belajar menulis Narasi 

antara model konvensional dengan model 

pembelajaran kontekstual. 

Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan 

yang relevan dan bahan kajian ke arah 

pengembangan konsep-konsep 

pengembangan model pembelajaran 

terutama dalam proses belajar mengajar 

Bahasa Indonesia. Dan diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

positif tentang teori model pembelajaran 

Kontekstual dan Konvensional. Manfaat 

Praktis yaitu: 

1. Bagi siswa: dapat mendorong minat 

belajar siswa dalam menulis Narasi dan 

dapat meningkatkan hasil belajar menulis 

Narasi siswa dengan model pembelajaran 

yang relevan. 

2. Bagi Guru Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahasan masukan dan 

pertimbangan dalam mengajar menulis 

karangan narasi bagi siswa dan dapat 

menambah pengetahuan disiplin ilmu 

yang dipelajari penulis selama 

perkiliahan. 

3. Bagi Sekolah: Dapat menjadi tambahan 

referensi perpustakaan dan dapat menjadi 
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bahan pertimbangan kepala sekolah 

dalam memotivasi guru untuk 

menggunakan model pembelajaran yang 

relevan di kelas. 

Kajian teoritis penelitian ini 

membahas tentang variabel-variabel 

penelitian yang terintegrasi dengan 

menggunakan berbagai teori yang relevan 

terhadap rumusan masalah penelitian yang 

akan dijawab. Teori-teori yang relevan 

tersebut diharapkan dapat memberikan 

pengertian yang jelas tentang varibel-

variabel yang dibahas dalam penelitian ini. 

Degeng, dalam Riyanto (2009:5) 

menyatakan bahwa ‘belajar merupakan 

pengaitan pengetahuan baru pada struktur 

kognitif yang sudah dimiliki si belajar’. 

Sardiman (2007:20) menyatakan bahwa 

“belajar merupakan perubahan tingkah laku 

atau penampilan, dengan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain 

sebagainya”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan 

kegiatan atau proses memahami sesuatu 

yang berguna untuk menambah pengetahuan 

si pembelajar yang akan berguna bagi 

dirinya. 

Menurut Afandi, dkk. (2013:6) “hasil 

belajar merupakan proses perubahan 

kemampuan intelektual, kemampuan minat 

atau emosi dan kemampuan motorik halus 

dan kasar pada peserta didik”. 

Sanjaya (2010:87) mengemukakan 

bahwa “tingkah laku sebagai hasil belajar 

dirumuskan dalam bentuk kemampuan dan 

kompetensi yang dapat diukur atau dapat 

ditampilkan melalui performance peserta 

didik”. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu pemerolehan peningkatan 

kemampuan dalam ilmu pengetahuan dari 

proses interaksi dengan lingkungan. 

 

Menurut Laksana (2010:34) “kunci 

pertama dalam menulis bukanlah berpikir, 

melainkan mengungkapkan apa yang 

dirasakan”. 

Menurut Hartono (2008:1) “kegiatan 

menulis merupakan suatu proses penulisan 

yang terbagi dalam beberapa tahap penulisan 

yakni prapenulisan, tahap penulisan, dan 

tahap revisi”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa menulis merupakan 

suatu kegiatan menuangkan ide dalam 

bentuk karangan yang yang berfungsi untuk 

menyampaikan informasi ke pada 

pembacanya. 

 “Untuk dapat menulis dengan baik, 

seorang penulis perlu menguasai 

keterampilan-keterampilan dalam menulis” 

(Jauhari, 2013:24). Keterampilan-

keterampilan dimaksud yaitu menguasai 

ejaan, terampil memilih kata yang tepat, 

terampil membuat kalimat efektif dan 

efisien, terampil menggunakan tanda baca, 

terampil membuat paragraf, dan terampil 

mengembangkan topik karangan.  

Jauhari (2013:16) menyatakan bahwa 

“dalam membuat karangan, baik karangan 

ilmiah maupun karangan nonilmiah, perlu 

memperhatikan fase-fase dalam menulis”. 

Fase-fase tersebut yaitu fase persiapan, fase 

penulisan, dan fase perbaikan. 
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Komariah (2008:3) menyatakan bahwa 

“setiap karangan dibuat melalui proses yang 

baik dan benar”. Langkah-langkah menulis 

dimaksud yaitu: menentukan tema, 

menentukan tujuan, dan mengumpulkan 

bahan tulisan. 

The Liang Gie, dalam Laksana 

(2010:14) menyatakan bahwa ‘ada 6 asas 

yang diperlu dipahami dalam mengarang’. 

Asas tersebut adalah: asas kejelasan, asas 

keringkasan, asas ketepatan, asas 

kesatupaduan, asas pertautan, dan asas 

penegasan. 

Hartono (2008:1) menyatakan bahwa 

“salah satu alat komukasi adalah tulisan atau 

karangan”. Tujuan menulis menurut 

Hartono: 

1. Kegiatan menulis akan dapat mengenali 

kemampuan dan potensi diri seseorang 

khususnya untuk mengetahui 

pengetahuan seseoarang tersebut tentang 

suatu topik. 

2. Dengan menulis memaksa seseorang 

lebih banyak menyerap, mencari, serta 

mnguasai informasi sehubungan dengan 

topik yang ditulis. 

3. Kegiatan menulis mampu 

mengembangkan berbagai gagasan. 

4. Kegiatan menulis berarti mampu 

mengorganisasikan secara sistematis serta 

mengungkapkannya secara tersurat, dll. 

Suparno, dalam Jauhari (2013:14) 

menyatakan bahwa ‘menulis memiliki 

manfaat, yaitu peningkatan kecerdasan, 

pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, 

penumbuhan keberanian, dan pendorong 

kemauan dan kemampuan mengumpulka 

informasi’. 

Jauhari (2013:48) menyatakan bahwa 

“karangan narasi merupakan suatu karangan 

yang menceritakan atau menyampaikan 

serangkaian peristiwa atau kronologi”. 

Hartono (2008:28) menyatakan bahwa 

“karangan naratif atau disebut juga narasi 

ialah suatu bentuk wacana yang berusaha 

mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa”. 

Somad, dkk. (2007:7) juga 

menyatakan bahwa “karangan naratif adalah 

karangan berbentuk kisahan yang terdiri atas 

kumpulan yang disusun secara kronologis 

(menurut urutan waktu) sehingga menjadi 

suatu rangkaian”. 

Selain itu, Sumaryanto (2010:91) 

menyatakan bahwa “paragraf narasi adalah 

paragraf yang bertujuan untuk menceritakan 

suatu peristiwa atau kejadian sehingga 

pembaca seolah-olah mengalami sendiri 

kejadian itu”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa karangan narasi 

merupakan suatu karangan yang mencerita 

suatu peristiwa khayalan dan peristiwa 

bukan khayalan yang diceritakan secara 

runtun dan menggunkan bahasa yang efektif 

dan logika. 

Sumaryanto (2009:14) menyatakan 

bahwa “karangan narasi berfungsi sebagai 

hiburan. Selain itu, karangan narasi juga 

berfungsi sebagai sarana pendidikan”. 

Selain itu Sumaryanto, dalam 

Yustinah dan Iskak (2008:136) menyatakan 

bahwa “dalam laporan naratif merupakan 

menyampaikan suatu peristiwa atau kejadian 

dengan tujuan agar pembaca atau pendengar 

seolah-olah mengalami kejadian yang 

diceritakan”.  
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Berdasarkan pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan menulis karangan 

narasi merupakan kegiatan untuk menghibur 

para pembaca dan pendengar dengan 

menuliskan kejadian-kejadian yang timbul 

dalam karangan secara runtut. 

Semi (2003:31) menyatakan beberapa 

ciri-ciri karangan narasi, yaitu:  

a. Berupa cerita tentang peristiwa atau 

pengalaman penulis. 

b. Kejadian atau peristiwa yang 

disampaikan berupa peristiwa yang 

benar-benar terjadi, dapat berupa semata-

mata imajinasi atau gabungan keduanya. 

c. Berdasarkan konfiks, karena tanpa 

konfiks biasanya narasi tidak menarik. 

d. Memiliki nilai estetika. 

e. Menekankan susunan secara kronologis 

Toolan (2001:151) menyatakan bahwa 

“karangan narasi memiliki enam komponen 

struktur yakni: abstrak (abstract), 

pengenalan (Orientation), rintangan 

(complication), penilaian (evaluation), solusi 

(solution), dan koda (coda)”. 

Jauhari (2013:50) menyatakan bahwa 

“karangan narasi memiliki beberapa unsur 

yang membentuk setiap kronologis cerita 

yang dituliskan, yaitu alur/plot, tokoh dan 

penokohan, latar/setting, sudut pandang dan 

unsur amanat”. 

Rianto (2006:11) menyatakan bahwa 

“pendekatan yang berorientasi kepada 

guru/lembaga pendidikan merupakan sistem 

pembelajaran yang konvensional di mana 

hampir semua kegiatan pembelajaran 

dikendalikan oleh guru dan staf lembaga 

pendidikan (sekolah)”. 

Selain itu, Djamarah (1996) menyatakan 

bahwa “metode pembelajaran konvensional 

adalah metode pembelajaran tradisional atau 

disebut juga dengan metode ceramah, karena 

sejak dulu metode ini telah dipergunakan 

sebagai alat komunikasi lisan antara guru 

dengan anak didik dalam proses belajar dan 

pembelajaran”. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka 

pendekatan konvensional dapat dimaklumi 

sebagai pembelajaran yang lebih banyak 

berpusat pada guru, komunikasi lebih 

banyak satu arah dari guru ke peserta didik, 

metode pembelajaran lebih pada penguasaan 

konsep-konsep bukan kompetensi. 

Menurut Mulyasa, dalam Afandi, dkk. 

(2013:40) menyatakan bahwa “pembelajaran 

Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning) atau CTL merupakan konsep 

pembelajaran yang menekankan pada 

keterkaitan antara materi pembelajaran 

dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, 

sehingga siswa mampu menghubungkan dan 

menerapkan kompetensi dalam kehidupan 

sehari-hari”. 

Hal senada juga dikemukan oleh Rianto 

(2006:14) menyatakan bahwa, 

“pembelajaran kontekstual berfungsi untuk 

membangun pengetahuan dan keterampilan 

berpikir melalui bagaimana belajar dikaitkan 

dengan situasi nyata dilingkungan sekitar 

peserta didik, sehingga hasilnya lebih 

bermakna”. 

Dari pendapat para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran 

kontekstual adalah pembelajaran yang 

menghadirkan dunia nyata di dalam kelas 

untuk menghubungkan antara pengetahuan 

yang ada untuk diterapkan dalam kehidupan 

siswa. 

B. METODE PENELITIAN 
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 Lokasi penelitian ini di SMP Negeri 

31 Medan Tahun Pelajaran 2016/2017, yang 

beralamat di Jl. Letjend. Jamin Ginting Km. 

1 Medan Tuntungan, Sumatera Utara dan 

dilaksanakan pada tanggal 25 Januari s.d 30 

Januari 2017. 

 Jumlah populasi penelitian ini yaitu 

seluruh populasi kelas VII SMP Negeri 31 

Medan yang berjumlah 148 orang. Sampel 

ditentukan dengan Purposive Sample, 

sehingga terdapat dua kelompok sampel 

dalam penelitian ini yaitu kelas VII-5 dan 

kemudian disebut sebagai kelompok 

eksperimen dengan jumlah sampel sebanyak 

40 orang, sedangkan kelompok kedua adalah 

kelas VII-6 dan kemudian disebut sebagai 

kelompok pengendali dengan jumlah sampel 

sebanyak 40 orang. 

 Desain penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan eksperimen. 

Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini berbentuk Essay Test. 

 Tenik penelitian ini adalah 

1. Mentabulasikan skor tes kedua 

kelompok. 

2. Menghitung rata-rata (mean). 

3. Menentukan standar deviasi tes. 

4. Menguji hipotesis penelitian. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

PENELITIAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data skor 

pretest kedua kelompok diperoleh bahwa:  

1. Kelompok Eksperimen 

Siswa yang mencapai KKM adalah 

12,5% (5 orang) 

Siswa yang belum mencapai KKM 

adalah 87,5% (35 orang) 

2. Kelompok Pengendali 

Siswa yang mencapai KKM adalah 

15,0% (6 orang) 

Siswa yang belum mencapai KKM 

adalah 85,0% (34 orang) 

Berdasarkan hasil analisis data skor 

posttest kedua kelompok diperoleh bahwa: 

1. Kelompok Eksperimen 

Siswa yang mencapai KKM adalah 

65,0% (26 orang) 

Siswa yang belum mencapai KKM 

adalah 35,0% (14 orang) 

2. Kelompok Pengendali 

Siswa yang mencapai KKM adalah 

30,0% (12 orang) 

Siswa yang belum mencapai KKM 

adalah 70,0% (28 orang) 

Setelah analisis dilakukan, maka 

diperoleh beberapa temuan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Diperoleh jumlah skor pre-test dan post-

test kelompok eksperimen sebesar 2005 

dan 2890 dengan nilai rata-ratanya adalah 

50,1 dan 72,3 dan selisih hasil belajar 

sebesar 22,2.  

2. Diperoleh jumlah skor pre-test dan post-

test kelompok pengendali sebesar 1990 

dan 2400 sedangkan nilai rata-ratanya 

adalah 49,8 dan 60,0 dan hanya memiliki 

selisih hasil belajar sebesar 10,2.  

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang 

dilakukan ditemukan bahwa thitung (3,543) 

> ttabel (2,023). Dengan demikian, Ha 

diterima dan Ho ditolak, artinya ada 

perbandingan hasil belajar siswa dalam 

menulis Narasi model belajar 

Konvensional dengan model belajar 

Kontekstual pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 31 Medan T.P. 2016/2017. 

Pembahasan 
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Berdasarkan hasil analisis data yang 

telah dilakukan, nilai pre-test dan post-test 

untuk kelompok eksperimen adalah 2005 

dan 2890 sedangkan nilai rata-ratanya 

adalah 50,1 dan 72,3 dan selisih hasil belajar 

sebesar 22,2. Pada kelompok pengendali, 

nilai pre-test dan post-test kelompok 

pengendali adalah 1990 dan 2400  

sedangkan nilai rata-ratanya adalah 49,8 dan 

60,0 dan memiliki selisih hasil belajar 

sebesar 10,2. Dengan demikian, selisih hasil 

belajar kedua kelompok tersebut 

menunjukkan peningkatan hasil belajar yang 

signifikan pada siswa kelas VII SMP Negeri 

31 Medan T.P. 2016/2017. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Jumlah nilai pre-test dan post-test untuk 

kelompok eksperimen adalah sebesar 

2005 dan 2890 dan nilai rata-ratanya 

adalah 50,1 dan 72,3 dan selisih hasil 

belajar sebesar 22,2.  

2. Jumlah nilai pre-test dan post-test untuk 

kelompok pengendali adalah sebesar 

1990 dan 2400 sedangkan nilai rata-

ratanya adalah 49,8 dan 60,0 dan hanya 

memiliki selisih hasil belajar sebesar 

10,2. 

3. Jika dibandingkan nilai rata-rata post-tes 

kelompok eksperimen dengan kelompok 

pengendali adalah 72,3 dan 60,0 dengan 

selisih atau perbandingan hasil belajar 

sebesar 12,3. 

4. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh 

thitung (3,543) > ttabel (2,023), pada α = 

0,05 dan dk= (n1+n2)-2, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima artinya ada perbandingan 

hasil belajar siswa dalam menulis Narasi 

model belajar Konvensional dengan 

model belajar Kontekstual pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 31 Medan T.P. 

2016/2017. 

Saran penelitian ini adalah 

1. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam menulis karangan Narasi, guru 

dapat menggunakan model 

pembelajaran Kontekstual karena model 

pembelajaran tersebut dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

menulis karangan Narasi. 

2. Guru hendaknya familiar dengan 

berbagai model pembelajaran yang 

dapat menciptakan proses belajar-

mengajar lebih efektif, efisien, dan 

menyenangkan bagi siswa di dalam 

kelas.  

3. Guru hendaknya selalu menggunakan 

model pembelajaran yang berpusat 

kepada siswa dari pada kepada guru, 

agar siswa lebih aktif belajar di dalam 

kelas. 

4. Guru seyogianya mengikutsertakan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

5. Guru hendaknya selalu memberikan 

model menulis karangan sebelum 

menginstruksikan siswa dalam menulis 

karangan. 

6. Guru hendaknya selalu memberikan 

penjelasalan generic structure suatu 

teks yang akan dipelajari. 

7. Guru hendaknya selalu memberikan 

penjelasan tentang tujuan dari menulis 

suatu karangan yang akan dibelajarkan 

kepada siswa. 

8. Siswa seyogianya aktif dalam bertanya 

kepada guru di kelas mengenai topik 

yang dipelajari. 

9. Siswa seyogianya menciptakan 

kelompok diskusi untuk saling berbagi 
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antar sesama siswa dalam membahasa 

materi yang akan dan telah dipelajarinya 

di kelas. 

10. Siswa seyogianya selalu melatih diri 

untuk menulis suatu karangan agar 

kompetensi menulisnya semakin baik.  
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