
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Landasan Teori 

A. Menulis 

a. Pengertian Menulis 

Pembelajaran bahasa Indonesia SD merupakan pembelajaran 

yang paling utama, karena mata pelajaran bahasa Indonesia sangat 

diperlukan untuk menguasai pelajaran lain. Dalam proses belajar 

mengajar bahasa yang digunakan sebagai pengantar pelajaran adalah 

bahasa Indonesia, dengan begitu maka jika anak tidak menguasi bahasa 

Indonesia maka anak akan kesulitan dalam menguasai pelajaran lain. 

Pembelajaran bahasa Indonesia dikembangkan melalui empat aspek 

keterampilan utama bahasa Indonesia yaitu (menyimak, berbicara, 

membaca, menulis) dan dua aspek keterampilan penunjang yakni 

kebahasaan dan apresiasi Bahasa dan Sastra Indonesia (Santosa, 

2009:3.17) 

Heaton states (1975:127) writing is a task which involves the 

students in manipulating words in grammatical correct sentences those 

sentences in form of writing which successfully communicates the 

writer’s thoughts and ideas on certain topic. 

Menurut (Santoso, 2009:6.14) Menulis merupakan kegiatan 

yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. Berbeda
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dengan Santoso, menurut Tarigan (2013:3) mengungkapkan 

bahwa menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis juga 

dijelaskan sebagai suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Kegiatan menulis juga bermanfaat bagi seseorang, salah satunya 

motivasi untuk tetap berminat dalam kegiatan menulis. Adanya 

motivasi yang timbul dari diri seseorang ini merupakan hal yang 

terpenting agar seseorang itu dapat terus berlatih menulis. Keterampilan 

menulis dapat diasah terus menurus dan dikembangkan, karena 

keterampilan menulis ini bukan merupakan suatu kemampuan yang 

dimiliki sejak lahir. 

 Sesuai dengan pendapat tersebut maka kemampuan menulis 

merupakan bagian dari keterampilan berbahasa yang mempunyai 

peranan penting dalam kehidupan manusia, karena keterampilan bahasa 

Indonesia selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

berkomunikasi dengan yang lainnya baik komunikasi lisan atau tulisan. 

Dengan kegiatan menulis, seseorang dapat menyampaikan ide dan 

gagasan untuk mencapai suatu tujuannya. 

Cahyani (2006:98) Menulis adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan lambang-lambang bahasa untuk menyampaikan sesuatu 

baik berupa ide ataupun gagasan kepada orang lain atau pembaca yang 

dilakukan dengan menggunakan bahasa tulisan. Menulis menurut 
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Nunan (1991:88) is writing skills can develop rapidly when students 

concerns, interrests are acknowledged, and they are given numerous 

opportunities to write. 

Graves pada Suparno dan Yunus, (2008:1.4) berpendapat 

bahwa:  

“Seseorang enggan menulis karena tidak tahu untuk apa dia 

menulis, merasa tidak tahu untuk apa dia menulis, merasa tidak 

berbakat menulis, dan merasa tidak tahu bagaimana harus menulis. 

Ketidaksukaan tak terlepas dari pengaruh lingkungan keluarga dan 

masyarakatnya, serta pengalaman pembelajaran menulis atau 

mengarang di sekolah yang kurang memotivasi dan merangsang minat.” 

Simpulan dari beberapa pendapat diatas maka menulis dapat 

diartikan yaitu suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan 

orang lain dan merupakan suatu kegiatan ekspresif serta produktif yang 

dimiliki oleh seorang individu. Orang kadang malas untuk menulis jika 

tidak mengetahui sebuah tujuan dalam menulis, dan tidak memiliki 

kemampuan dalam menulis. sesungguhnya menulis merupakan sebuah 

minat yang dimiliki oleh seseorang, maka dengan minat tersebut maka 

seseorang itu akan mencoba berlatih untuk menulis dan terus belajar 

menulis.  
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b. Manfaat Menulis 

Manfaat dari menulis antara lain : 

a. Mengetahui kemampuan dan potensi diri serta pengetahuan 

tentang topik yang dipilih. 

b. Mengembangkan berbagai gagasan. 

c. Lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi 

sehubungan dengan topik yang ditulis. (Cahyani, 2006:102) 

Sejalan dengan manfaat yang diperoleh dari menulis, 

Suparno dan Yunus (2008:1.4) mengungkapkan kemanfaatan lain 

dari menulis: 

a. Meningkatkan kecerdasan. 

b. Pengembangan daya inisiatif dan kreativitas 

c. Penumbuhan keberanian 

d. Pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan 

informasi. 

Dengan beberapa manfaat menulis yang disebutkan diatas 

maka dapat diperoleh bahwa dari kegiatan menulis tersebut maka 

kita menggali kemampuan setiap anak. Selain itu juga akan 

membantu anak dalam mengungkapkan pikirannya dengan 

menggunakan bahasa tulis. Kemampuan menulis ini juga dapat 

bermanfaat untuk mendorong anak dalam melatih keberaniannya 

dalam menyampaikan pikiran. 
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B. Karangan 

Kamus besar bahasa Indonesia (2007:506) karangan adalah 

perbuatan atau pekerjaan mengarang. Berbeda dalam wikipedia karangan 

merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan 

gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk 

dipahami.  

Dari pendapat tersebut diatas dapat diketahui bahwa karangan 

merupakan hasil dari kegiatan seseorang dalam menyusun gagasan melalui 

bahasa tulis untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca. Karangan dibedakan 

menjadi lima macam jenis yang dapat sering dijumpai. Jenis-jenis karangan 

tersebut yaitu: 

a) Deskriptif adalah Suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu 

sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

b) Narasi adalah menyajikan serangkaian peristiwa menurut urutan 

kejadian atau kronologis dengan maksud memberi arti kepada seluruh 

atau serentetan kejadian. 

c) Eksposisi adalah merupakan karangan yang bertujuan utama untuk 

memberitahu, mengupas, menguraikan atau menerangkan sesuatu. 

d) Argumentasi adalah karangan yang terdiri atas paparan alasan dan 

penyintesisan pendapat untuk membangun suatu kesimpulan.  

e) Persuasi adalah karangan yang berisi paparan yang membangkitkan 

ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit 

maupun eksplisit. (Resmini, Churiyah dan Sundori, 2008:114-138) 
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C. Narasi  

a. Pengertian Narasi 

Menurut Keraf (2007:135)Narasi adalah merupakan suatu bentuk 

wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa 

sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri 

peristiwa itu. Narasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:774) : 

adalah pengisahan suatu cerita atau kejadian. 

Suparno dan Yunus (2008: 1.11) mengungkapkan bahwa narasi 

adalah ragam wacana yang menceritakan proses kejadian suatu 

peristiwa. Sasarannya adalah memberikan gambaran yang sejelas-

jelasnya kepada pembaca mengenai fase, langkah, urutan, atau 

rangkaian terjadinya suatu hal. 

Dari beberapa pendapat narasi menurut para ahli diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa karangan narasi adalah suatu karangan yang 

ditulis sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang ditulis secara jelas, 

sehingga yang membaca seperti ikut mengalami dan merasakan 

peristiwa yang diceritakan oleh penulis. Teknik penulisan dalam 

membuat karangan narasi sangat diperlukan agar sebuah kejadian yang 

diceritakan dalam sebuah karangan dapat dibaca dengan jelas dan 

pembaca ikut terbawa dalam suasana yang ditulis. 
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Menurut (Keraf, 2007:136-138) Narasi dibagi menjadi dua sebagai 

berikut: 

a) Narasi Ekspositoris 

Narasi ekspositoris bertujuan untuk mengunggah pikiran para 

pembaca untuk mengetahui hal yang dikisahkan. Sasaran utamanya 

berupa perluasan pengetahuan para pembaca sesudah membaca 

kisah tersebut. Sebagai sebuah bentuk narasi, narasi ekspositoris 

mempersoalkan tahap-tahap kejadian, rangkaian-rangkaian 

perbuatan kepada para pembaca atau pendengar. Runtun kejadian 

atau peristiwa yang disajikan untuk menyampaikan informasi untuk 

memperluas pengetahuan atau pengertian pembaca, tidak peduli 

apakah disampaikan secara tertulis ataupun lisan. 

Narasi ekspositoris dapat bersifat khas atau khusus dan dapat 

pula bersifat generalisasi. Narasi yang bersifat generalisasi adalah 

narasi yang menyampaikan suatu proses yang umum, yang dapat 

dilakukan siapa saja, dan dapat pula dilakukan secara berulang-

ulang. Kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang, maka 

seseorang dapat memperoleh kemahiran yang tinggi mengenai hal 

itu. Narasi yang bersifat khusus adalah narasi yang berusaha 

menceritakan suatu peristiwa yang khas, yang hanya terjadi satu 

kali. Peristiwa yang khas adalah peristiwa yang tidak dapat diulangi 

kembali, karena ia merupakan pengalaman atau kejadian pada suatu 

waktu tertentu saja. 
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b) Narasi Sugestif 

Narasi sugestif berusaha memberi makna atas peristiwa atau 

kejadian itu sebagai suatu pengalaman. Sasarannya adalah makna 

peristiwa atau kejadian itu, maka narasi sugestif selalu melibatkan 

daya khayal (imajinasi). Narasi sugestif merupakan suatu rangkaian 

peristiwa yang disajikan sekian macam sehingga merangsang daya 

khayal para pembaca. Pembaca dapat menarik suatu makna baru di 

luar apa yang diungkapkan secara eksplisit. Sesuatu yang eksplisit 

adalah suatu yang tersirat mengenai objek atau subjek yang 

bergerak dan bertindak, sedangkan makna yang baru adalah sesuatu 

yang tersirat. 

Semua objek dipaparkan sebagai suatu rangkaian gerak, 

kehidupan para tokoh dilukiskan dalam satuan gerak yang dinamis, 

bagaimana kehidupan itu berubah dari waktu ke waktu. Makna yang 

baru akan dijelaskan dan dipahami sesudah narasi itu dibaca, karena 

ia tersirat dalam seluruh narasi itu. Narasi sebaiknya tidak 

berceritera atau memberikan komentar mengenai sebuah cerita, 

tetapi ia justru mengisahkan suatu cerita atau kisah. Seluruh 

kejadian yang disajikan menyiapkan pembaca kepada suatu 

perasaan tertentu untuk menghadapi suatu peristiwa yang berada di 

depan matanya. Narasi menyediakan suatu kematangan mental. 

Kesiapan mental itulah yang melibatkan para pembaca bersama 
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perasaannya, bahkan melibatkan simpati atau antipati mereka pada 

kejadian itu sendiri. 

Narasi dibedakan kedalam beberapa macam yaiu narasi 

tekspositoris dan narasi, keduanya memiliki beberapa perbedaan. 

Jika dijabarkan dalam bentuk tabel maka dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Narasi Ekspositoris dan Sugestif 

 Narasi Ekspositoris Narasi Sugestif 

Memperluas pengetahuan Menyampaikan suatu makna 

atau suatu amanat yang 

tersirat 

Menyampaikan informasi 

mengenai suatu kejadian. 

Menimbulkan daya khayal. 

Didasarkan pada penalaran 

untuk mencapai kesepakatan 

rasional 

Penalaran hanya berfungsi 

sebagai alat untuk 

menyampaikan makna, 

sehingga kalu perlu penalaran 

dapat dilanggar. 

Bahasanya lebih condong ke 

bahasa informatif dengan titik 

berat pada penggunaan kata-

kata denotatif 

Bahasanya lebih condong ke 

bahasa figuratif dengan 

menitik-beratkan penggunaan 

kata-kata konotatif. 
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b. Struktur Narasi 

Menurut Resmini, Churiyah dan Sundori (2008: 131) unsur-unsur 

karangan narasi adalah sebagai berikut: 

a) Alur/Plot 

Alur merupakan kerangka dasar yang sangat penting dalam kisah. 

Alur mengatur bagaimana tindakan-tindakan harus bertalian satu 

sama lain, bagaimana suatu insiden mempunyai hubungan dengan 

insiden yang lain, bagaimana tokoh-tokoh harus digambarkan dan 

berperan dalam tindakan-tindakan itu. 

b) Penokohan  

Penokohan yaitu tokoh cerita bergerak dalam suatu rangkaian 

perbuatan atau mengisahkan tokoh cerita terlibat dalam suatu 

kejadian atau peristiwa. 

c) Latar  

Tempat dan atau waktu terjadi perbuatan tokoh atau peristiwa yang 

dialami tokoh. 

d) Sudut pandang 

Seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita yang 

ditulisnya, sehingga pembaca dapat mengetahui siapa yang 

diceritakan dalam cerita tersebut. 

c. Langkah-Langkah Dalam Membuat Narasi 

Suparno dan Yunus (2008: 4.51) mengungkapkan bahwa 

penulisan karangan narasi perlu juga diperhatikan pada langkah-
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langkah. Adapun langkah-langkah yang perlu dipahami dalam menulis 

karangan narasi adalah sebagai berikut: 

a) Tentukan dulu tema dan amanat yang akan disampaikan. 

b) Tetapkan sasaran pembaca kita. 

c) Rancangan peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan 

dalam bentuk skema alur. 

d) Bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, 

dan akhir cerita. 

e) Rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa 

sebagai pendukung cerita. 

f) Susun tokoh perwatakan, latar, dan sudut pandang. 

D. Think Pairs Share (TPS) 

Menurut Frang Lyman dan Kolagenya di Universitas Marlyland sesuai 

yang dikutip Arends ( Al-tabany,2014:162) menyatakan bahwa think 

pair share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi 

suasana pola diskusi kelas.  

Menurut Sohimin (2014: 211) Langkah-langkah dalam penggunaan 

strategi think pair share dapat dilihat dibawah ini: 

1) Tahap think (berpikir) 

Pada tahap ini guru memberikan pertanyaan yang terkait dengan 

materi pelajaran. Proses TPS dimulai pada saat ini, yaitu guru 

mengemukakan pertanyaan yang menggalakkan berpikir ke seluruh 

kelas.  
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2) Tahap pair (berpasangan) 

Pada tahap ini siswa berpikir secara individu. Guru meminta kepada 

siswa untuk berpasangan dan mulai memikirkan pertanyaan atau 

masalah yang diberikan guru dalam waktu tertentu. 

3) Tahap share (berbagi) 

Pada tahap ini siswa secara individu mewakili kelompok atau 

berdua maju bersama untuk melaporkan hasil diskusinya ke 

seluruh kelas. 

E. Media Video 

a. Pengertian Media 

Smaldino, Sussell dan Lowther (2011:7) media merupakan sarana 

berkomunikasi, hal ini merujuk pada apa saja yang membawa informasi 

antara sebuah sumber dan sebuah penerima. Enam kategori dasar media 

adalah teks, audio, visual, video, perekayasa. 

Selain itu menurut National Education Association dalam Arsyad 

(2007:5) mendefinisikan bahwa media sebagai bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak maupun audio-visual dan peralatannya. 

Djamarah dan Zain (2010:120) berpendapat bahwa media merupakan 

wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Sedangkan 

pada proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang 

cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidak jelasan bahan 

yang disampaikan dapat dibantu dengan kehadiran media sebagai 

perantara. 
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Sanjaya (2012:75) penggunaan media memiliki beberapa prinsip 

dalam pembelajaran yaitu: 

1. Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar 

dalam upaya memahami materi pelajaran. 

2. Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. 

4. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan dan 

kondisi siswa. 

5. Media yang akan digunakan harus memperhatikan efektivitas dan 

efisiensi. 

6. Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam 

mengoprasikannya. 

Kita dapat mengetahui bahwa media pembelajaran merupakan 

sebagai alat komunakasi dan sumber informasi sehingga digunakan 

sebagai penyalur pesan (bahan pelajaran) yang dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar 

untuk mencapai tujuan pelajaran. Dalam menggunakan media 

pembelajaran juga harus memperhatikan prinsip penggunaan media, 

karena media yang digunakan tidak hanya sesuai dengan kondisi siswa 

tetapi juga sesuai dengan kemampuan guru dalam membawakan. 
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b. Manfaat Media 

Arsyad (2007: 25-26) dapat menyimpulkan dari pendapat beberapa 

ahli bahwa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di 

dalam proses belajar mengajar sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses 

dan hasil belajar. 

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, 

interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan 

kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya. 

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan 

waktu; 

a) Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung 

di ruang kelas dapat diganti dengan gambar, foto, slide, realita, 

film, radio, atau model. 

b) Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh 

indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, 

atau gambar. 

c) Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali 

dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, 

film, foto, slide disamping secara verbal. 
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d) Objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah 

dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide, 

atau simulasi komputer. 

e) Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat 

disimulasikan dengan media seperti komputer, film, dan video. 

f) Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau 

proses yang dalam kenyataannya memakan waktu lama seperti 

proses kepompong menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan 

teknik-teknik rekaman seperti time-lapse untuk film, video, 

slide, atau simulasi komputer. 

4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman 

kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, 

serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, 

masyarakat, dan lingkungannya misalnya melalui karyawisata, 

kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. 

Sedangkan manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa 

antara lain: 

1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para siswa. 

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. 
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4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru. 

c. Video 

Sadiman (2008:282) mengungkapkan bahwa video dalam 

penggunaannya sebagai peralatan pemain ulang (play back) dari suatu 

program. Smaldino Smaldino, Sussell dan Lowther (2012:404) juga 

mengungkapkan video dalam durasi beberapa menit menyediakan 

fleksibelitas maksimum bagi guru dan meningkatkan pembelajaran 

secara spesifik terkait dengan kebutuhan siswa.  

Menurut Isjoni dan Ismail (2008:41) video/film tertentu dapat 

merangsang tindak balas, interaksi dan penyertaan siswa pada apa yang 

disampaikan, baik secara psikologis maupun afektif. Menurut Rafei 

(1995) dalam Isjoni dan Ismail (2008:43) dijelaskan bahawa 

membandingkan antara dua kaidah yaitu penggunaan media elektronik 

dan media cetak dengan pengajaran secara tradisional dalam menulis 

sebuah karangan pada siswa sekolah menengah atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa gabungan media cetak dengan elektronik dapat 

meningkatkan prestasi yang lebih baik dari pembelajaran tradisional. 

Pendapat yang dipaparkan tersebut memiliki keterkaitan dengan 

pembelajaran menulis karangan. 

Manfaat media video menurut Prastowo (2012:302), antara lain: 

1. Memberikan pengalaman yang tak terduga pada peserta didik. 
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2. Memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak 

mungkin bisa dilihat. 

3. Menampilkan presentasi studi kasus tentang kehidupan sebenarnya 

yang dapat memicu diskusi peserta didik. 

4. Menunjukan cara menggunakan alat atau perkakas. 

Berdasarkan berbagai paparan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa media video merupakan sebuah gambaran dari suatu program 

yang ditayangkan secara ulang untuk memperjelas dan dapat 

memberikan sebuah gambaran pada siswa terhadap materi yang 

diajarkan. Media video ini dapat membantu guru dalam menerangkan 

materi yang abstrak dan siswa menjadi lebih mudah dalam mempelajari 

materi. 

F. Pembelajaran Menulis Di Sekolah Dasar 

Pembelajaran menulis karangan narasi di sekolah dasar terdapat 

dalam acuan berikut: 

a. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis 

dalam bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

b. Kompetensi Dasar 

8.1 menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma, dan lain-lain) 

 

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Laelatul Mudrikah, FKIP UMP, 2015



c. Indikator 

1) Mengetahui unsur-unsur karangan 

2) Menyusun karangan narasi 

3) Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, 

tanda koma, dan lain-lain). 

Santosa (2008:3.21) mengungkapkan bahwa pembelajaran menulis 

di Sekolah Dasar terdiri atas dua bagian layaknya pembelajaran membaca, 

yakni menulis permulaan dan menulis lanjut (pendalaman). Menulis 

permulaan, diawali dari melatih siswa memegang alat tulis menarik garis, 

menulis huruf, suku kata, kata dan kalimat sederhana biasanya diawali atau 

bersamaan dengan pembelajaran membaca permulaan.  

Donal Murray pada Resmini, Churiyah dan Sundori (2008:231) 

mengungkapkan bahwa aktivitas menulis berkembang dalam tiga tahap 

yaitu perencanaan (rehearsing), penyusunan konsep (drafting), dan 

perbaikan (revising). 

G. Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sekolah Dasar 

Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu pembelajaran 

yang wajib diajarkan di Sekolah Dasar di Wilayah Indonesia. Pembelajaran 

bahasa Indonesia penting diajarkan mengacu pada tujuan pembelajaran 

bahasa Indonesia: 

a. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. 
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b. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa Negara. 

c. Memahami bahasa indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan. 

d. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan spiritual, moral, emosional, dan sosial. 

e. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa. (Mulyasa, 2008:240) 

Dengan adanya tujuan pembelajaran bahasa Indonesia tersebut maka 

diharapkan: 

a. Menghargai dan mengembangkan sastra Indonesia sebagai khasanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

b. Peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan 

kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan 

penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual 

bangsa sendiri. 

c. Guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi 

bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa 

dan sumber belajar, serta lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan 

bahan ajar kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan 

sekolah dan kemampuan peserta didiknya. 
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d. Orang tua dan masyarakat dapat secara aktif memberikan masukan dan 

bantuan terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian 

pembelajaran kebahasaan dan kesastraan sekolah. 

e. Sekolah dapat mengembangkan program pendidikan kebahasaan dan 

kesastraan sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber belajar 

yang tersedia. 

f. Daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan dan 

kesastraan sesua dengan kondisi dan kekhasan daerah dengan tetap 

memperhatikan kepentingan nasional. (Mulyasa, 2008:240) 

2. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, dengan menggunakan media yang sama yang 

dilakukan oleh peneliti. Hal ini juga dijadikan sebagai sebuah pertimbangan 

oleh peneliti dalam melakukan peneltiannya, berikut penelitian yang dilakukan 

oleh: 

Penelitian oleh Setiawan, Chan, dan Yusandra (2014) tentang kemampuan 

menulis karangan narasi ekspositoris siswa kelas X SMA Negeri 16 Padang 

dengan menggunakan media audio-visual. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa kemampuan menulis karangan narasi ekspositoris siswa kelas X SMA 

Negeri 16 Padang menggunakan media audio-visual secara umum berada pada 

kualitas baik (82,08%). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu kelas X sebanyak 
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32 siswa. Artinya penggunaan media audio-visual memberikan pengaruh yang 

baik terhadap kemampuan menulis siswa. 

Penelitian oleh Azizi dan Tandyonomanu (2014) tentang Pemanfaatan 

Media Video Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Standar Kompetensi Mengungkapkan Wacana Sastra Dalam 

Bentuk Pementasan Drama “Tiang Debu” Kelas XI SMA Negeri 13 Surabaya. 

Hasil analisis data dan pengujian menunjukan peningkatan yang lebih 

signifikan, hasil belajar siswa berada pada kategori baik ( rata-rata 7,8) pada 

kelas eksperimen setelah diberi perlakuan. Hasil uji t pada nilai pre test dan 

post- test didapatkan t=2.04 dan tkritik pada ts0,05= 1,67 dan pada ts0,01 = 2,39. 

Maka 1,67 < 2,04, 2,39, sehingga memberi peningkatan hasil belajar setelah 

perlakuan . Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Jumlah yang 

diamati terdapat 31 pada kelas eksperimen dan 32 pada kelas kontrol. 

Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh yang baik dari Pemanfaatan 

Media Video Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Standar Kompetensi Mengungkapkan Wacana Sastra Dalam 

Bentuk Pementasan Drama “Tiang Debu” Kelas XI SMA Negeri 13 Surabaya. 

Berdasarkan dua penelitian tersebut diatas memiliki kesamaan pada media 

yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Perbedaan dari penelitian 

tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada materi yang 

diteliti. Dapat disimpulkan bahwa media video memiliki kontribusi terhadap 

pembelajaran bahasa Indonesia. Media video juga menunjukan keefektifan 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa 
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Indonesia.dari hasil tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan penilaian 

media video yang digunakan dalam PTK. 

3. Kerangka Pikir 

Pembelajaran menulis di SD Negeri 2 Kutawis belum mampu 

meningkatkan keterampilan siswa khususnya dalam pembelajaran menulis 

karangan narasi di kelas IV karena lemahnya pemahaman siswa dengan 

pengajar yang sangat jarang menggunakan media pendukung yang mudah 

dipahami oleh siswa. Media pembelajaran video digunakan dalam strategi think 

pair share pada pembelajaran menulis karangan narasi. Peneliti yakin dengan 

menggunakan media pembelajaran video akan lebih menarik perhatian siswa 

dan membantu siswa dalam menuangkan ide-ide dan gagasannya sehingga 

dapat dengan mudah siswa dalam membuat karangan. 

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa 

sehingga tidak lagi membuat siswa kesulitan menentukan ide dalam menulis 

karangan, meningkatkan kreativitas dan siswa lebih bersemangat dalam 

mengikuti pelajaran. Dengan menggunakan media ini diharapkan kemampuan 

menulis siswa dapat meningkat dan menulis narasi bukanlah suatu pekerjaan 

yang sulit untuk dipelajarai. 
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Gambar penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran 

4. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan teori dan kerangka berpikir diatas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis tindakan penelitian ini adalah dengan menggunakan 

media pembelajaran video dengan strategi think pair share dapat meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV SD Negeri 2 Kutawis. 

Kondisi Awal 

Tindakan 
Guru : menggunakan 
media pembelajaran 
video dengan strategi 
think pair share 

 

Melalui media 
pembelajaran video 
dengan strategi think pair 
share dapat meningkatkan 
keterampilan menulis dan 
memudahkan siswa dalam 
menemukan ide dan 
gagasan. 

Kondisi 
Akhir 

Siklus I : guru 
menggunakan media 
pembelajaran video 
dengan strategi think 
pair share 

Guru : belum 
menggunakan media 
pembelajaran video 
dengan strategi think 
pair share 

Siswa : keterampilan 
dalam menulis masih 
rendah dan sulit untuk 
mengungkapkan ide 
dan gagasan 

Siklus II: guru 
menggunakan media 
pembelajaran video 
dengan teknik think 
pair share. 
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