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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keterampilan berbahasa mencakup empat segi, yaitu keterampilan menyimak 

atau mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan 

menulis. Setiap keterampilan tersebut erat sekali hubungannya antara satu dengan 

yang lainnya. Secara umum, keterampilan menyimak dan berbicara adalah 

keterampilan yang menggunakan bahasa lisan, sedangkan keterampilan membaca dan 

menulis adalah keterampilan yang menggunakan bahasa tulis dengan melibatkan pola 

berpikir dengan baik. Bahasa memungkinkan manusia untuk saling berkomunikasi, 

baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Melalui bahasa, seseorang dapat memberikan 

informasi atau menyampaikan informasi kepada orang lain. Kebiasaan seseorang 

untuk berpikir logis akan sangat membantu dalam pengajaran bahasa. Dalam 

pengajaran bahasa dikenal empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan 

mendengarkan (listening skill), keterampilan berbicara (speaking skill), keterampilan 

membaca (reading skill), dan keterampilan menulis (writing skill) (Tarigan, 2008:1). 

Keempat keterampilan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. 

Keterampilan menulis memiliki arti yang sangat penting bagi dunia pendidikan 

dan kehidupan bermasyarakat untuk berkomunikasi dengan baik secara langsung 

ataupun secara tidak langsung. Dengan demikian, siswa dapat menuangkan semua ide, 

gagasan, pendapat, maupun perasaan yang dimiliki secara kreatif dalam sebuah tulisan 

yang indah. Di sisi lain, dengan menulis kita dapat mengembangkan pola pikir yang 

baik dengan kreativitas siswa. Menurut Tarigan (2008:3-4) menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu 
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kegiatan yang produktif dan ekspresif. Kaitannya  dalam kegiatan menulis ini, penulis 

harus terampil memanfaatkan grafologi (ilmu tentang aksara atau sistem tulisan), 

struktur bahasa dan kosakata. Keterampilan menulis digunakan untuk mencatat, 

merekam, meyakinkan, melaporkan, menginformasikan, dan mempengaruhi pembaca. 

Maksud dan tujuan seperti itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh para pembelajar 

yang dapat menyusun dan merangkai jalan pikiran dan mengemukakannya secara 

tertulis dengan jelas, lancar dan komunikatif. Kejelasan ini bergantung pada pikiran, 

organisasi, pemakaian, dan pemilihan kata serta struktur kalimat. 

Pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi narasi merupakan salah satu 

kompetensi dasar yang ada dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang harus dikuasai oleh siswa kelas VII. 

Menarasikan teks wawancara bertujuan untuk menyampaikan informasi yang terdapat 

dalam teks wawancara kepada pembaca. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

pembelajaran menarasikan teks wawancara termasuk ke dalam Standar Kompetensi 

(SK) menulis nomor 1.2, yakni mengungkapkan berbagai informasi dalam bentuk 

narasi dan pesan singkat. Berdasarkan Standar Kompetensi (SK) tersebut, 

menarasikan teks wawancara ini dirinci dalam Kompetensi Dasar (KD) nomor 12.1, 

yakni mengubah wawancara menjadi narasi dengan memperhatikan cara penulisan 

kalimat langsung dan tak langsung. Melalui pembelajaran menarasikan teks 

wawancara ini siswa diharapkan mampu mengubah berbagai informasi dalam 

kegiatan wawancara yang tersurat dalam teks wawancara dengan memperhatikan cara 

penulisan kalimat langsung dan kalimat tak langsung, dimana informasi yang 

disampaikan secara langsung oleh narasumber dalam sebuah kegiatan wawancara 

dijabarkan ke dalam tulisan narasi yang berusaha menceritakan peristiwa atau 

kejadian yang telah terjadi. 
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Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan 

dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi. 

Wawancara merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi 

atau bahan-bahan keterangan dari responden (orang yang diwawancarai) dengan 

melakukan tanya jawab secara sepihak (Nurgiyantoro, 2013:96). Penelitian ini 

mengkaji kemampuan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) khususnya kelas VII 

dalam menulis narasi berdasarkan teks wawancara. Tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran menulis narasi berdasarkan teks wawancara adalah siswa mampu 

menarasikan teks wawancara dengan mengubah kalimat langsung dan kalimat tak 

langsung. Pembelajaran menulis narasi berdasarkan teks wawancara dapat dikaitkan 

dengan pembelajaran menulis pengalaman pribadi. Jika dalam pembelajaran menulis 

pengalaman pribadi siswa diharapkan mampu menceritakan dan menuliskan tentang 

peristiwa atau kejadian berdasarkan apa yang pernah mereka alami, maka dalam 

pembelajaran menulis narasi berdasarkan teks wawancara siswa diharapkan mampu 

menceritakan dan menuliskan peristiwa atau kejadian dalam sebuah kegiatan 

wawancara berdasarkan hal-hal penting apa saja yang mereka telah temukan dan 

ketahui dari teks wawancara. 

Pada saat peneliti melakukan kegiatan observasi di SMP Negeri 4 Kutasari, 

peneliti berkonsultasi dengan Ibu Dwi Oktarini, S.Pd guru Bahasa Indonesia yang 

mengampu kelas VII mengenai pembelajaran menulis. Beliau menjelaskan mengenai 

kemampuan menulis siswa di kelas VII, baik pada semester satu maupun pada 

semester dua. Kemudian, beliau menjelaskan juga mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan menulis siswa. Pertama, yaitu tingkat keberhasilan 

kemampuan menulis siswa pada semester satu yang akan memberikan pengaruh 

terhadap tingkat kemampuan menulis siswa pada semester dua. Jika tingkat 
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kemampuan menulis siswa pada semester satu sudah baik, maka kemungkinan 

kemampuan menulis siswa pada semester dua akan baik pula. Begitu juga sebaliknya, 

jika tingkat kemampuan menulis siswa pada semseter satu kurang baik maka besar 

kemungkinan kemampuan menulis siswa pada semester dua akan kurang baik pula. 

Kedua, yaitu tingkat keberhasilan kemampuan menulis siswa juga bergantung pada 

tingkat kegemaran siswa terhadap buku atau bahan bacaan. Melalui buku atau bahan 

bacaan itulah, siswa akan mendapatkan referensi atau pengetahuan yang lebih banyak 

mengenai topik yang akan mereka tulis sehingga nantinya tulisan yang dihasilkan 

akan lebih maksimal.  

Berdasarkan hasil pengamatan awal tersebut, peneliti tertarik untuk 

menganalisis mengenai bagaimanakah kemampuan siswa dalam pembelajaran 

menulis narasi berdasarkan teks wawancara karena pada umumnya siswa itu menulis 

sebuah narasi berdasarkan peristiwa atau hal apa saja yang pernah mereka alami. 

Sedangkan, pada menulis narasi berdasarkan teks wawancara siswa itu menuliskan 

sebuah narasi sesuai dengan peristiwa atau hal penting apa yang ditemukan dalam teks 

wawancara. Selain itu, pembelajaran menulis narasi berdasarkan teks wawancara ini 

juga baru akan diajarkan pada semester dua. Jadi, kemampuan rata-rata siswa dalam 

pembelajaran menulis narasi berdasarkan teks wawancara belum diketahui apakah 

sudah di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) atau justru masih di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM), serta tingkat kesulitan apa saja yang dihadapi siswa 

dalam pembelajaran menulis narasi berdasarkan teks wawancara juga belum dapat 

diketahui. Diharapkan tingkat kemampuan siswa dalam menulis pengamalam pribadi 

yang diajarkan pada semester satu, akan memberikan pengaruh baik terhadap 

kemampuan siswa dalam menulis narasi berdasarkan teks wawancara yang diajarkan 
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pada semester dua. Menurut informasi dari Ibu Dwi Oktarini, S.Pd, diketahui bahwa 

kemampuan siswa kelas VII A dalam menulis pengalaman pribadi sudah baik jika 

dibandingkan dengan kelas yang lain. Sebagian besar siswa sudah mampu 

menceritakan peristiwa atau kejadian berdasarkan apa yang pernah mereka alami ke 

dalam bahasa tulis berupa sebuah karangan narasi. Apabila pada semester satu dalam 

pembelajaran menulis pengalaman pribadi siswa sudah mampu menceritakan dan 

menuliskan tentang peristiwa atau kejadian berdasarkan apa yang pernah mereka 

alami, maka dalam pembelajaran menulis narasi berdasarkan teks wawancara pada 

semester dua siswa juga diharapkan mampu menceritakan dan menuliskan peristiwa 

atau kejadian dari sebuah kegiatan wawancara berdasarkan hal-hal penting apa saja 

yang telah mereka temukan dan mereka ketahui dalam teks wawancara. Berdasarkan 

fenomena tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian “Analisis Kemampuan 

Menulis Narasi Berdasarkan Teks Wawancara Pada Siswa Kelas VII A SMP Negeri 4 

Kutasari Tahun Pelajaran 2013-2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang hendak diteliti pada kesempatan ini dapat dirumuskan 

bagaimana analisis kemampuan menulis narasi berdasakan teks wawancara pada 

siswa kelas VII A SMP Negeri 4 Kutasari Tahun Pelajaran 2013-2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VII A SMP 

Negeri 4 Kutasari Tahun Pelajaran 2013-2014 dalam menulis narasi berdasarkan teks 

wawancara. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan dalam keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu mencakup 

empat segi, yaitu keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca, dan keterampilan menulis. Dari keempat keterampilan tersebut, penelitian 

ini memberikan manfaat untuk menambah khasanah pengembangan pengetahuan, 

khususnya keterampilan menulis narasi berdasarkan teks wawancara dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini 

dimaksudkan karena pembelajaran menulis merupakan salah satu materi yang penting. 

Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas 

pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas dalam pencapaian tujuan 

pendidikan.  

 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi 

sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran keterampilan menulis narasi berdasarkan teks wawancara. Selain 

itu, siswa juga diharapkan dapat menarasikan teks wawancara dengan mengubah 

kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung, serta menulis dengan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

b. Manfaat bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

keterampilan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia khususnya dalam 

menerapkan pembelajaran menulis narasi berdasarkan teks wawancara kepada 
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siswa, serta untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan kemampuan 

masing-masing siswa dalam pembelajaran menulis narasi berdasarkan teks 

wawancara.  

c. Manfaat bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan 

dan pengetahuan mengenai pembelajaran menulis narasi berdasarkan teks 

wawancara. 
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