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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Relevan 

Untuk membedakan penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Menulis 

Narasi Berdasakan Teks Wawancara Pada Siswa Kelas VII A SMP Negeri 1 Kutasari 

Tahun Pelajaran 2013-2014 dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti 

mengadakan peninjauan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

Peneliti mendapatkan beberapa skripsi yang berkaitan dengan kemampuan menulis 

narasi berdasarkan teks wawancara dan yang berkaitan dengan analisis kemampuan 

menulis. Pada penelitian sebelumnya lebih banyak yang mengarah kepada upaya 

untuk meningkatkan kemampuan menulis narasi berdasarkan teks wawancara dan ada 

salah satu yang membahas mengenai analisis kemampuan menulis karangan deskripsi. 

Dari beberapa skripsi itulah peneliti memutuskan untuk meninjau dua penelitian 

mahasiswa yang dianggap relevan dengan penelitian yang bersangkutan. Kedua 

penelitian tersebut, yaitu Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis Narasi dengan 

Mengubah Teks Wawancara Melalui Pedekatan CTL (Contextual Teaching and 

Learning) pada Siswa Kelas VII F SMP N 2 Mandiraja Tahun Ajaran 2010-2011 oleh 

Kosiah NIM 0701040033 dan Analisis Kemampuan Menulis Karangan Deskriptif 

Pada Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Kabupaten Banyumas oleh 

Andang Wijayandaru NIM 0901040051. 

Skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis Narasi 

dengan Mengubah Teks Wawancara Melalui Pedekatan CTL (Contextual Teaching 

and Learning) pada Siswa Kelas VII F SMP N 2 Mandiraja Tahun Ajaran 2010-2011 
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berupaya meningkatkan kemampuan menulis narasi berdasarkan teks wawancara. 

Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tersebut dilaksanakan di kelas VII F SMP Negeri 2 Mandiraja tahun ajaran 2010-2011 

dengan jumlah siswa 36 siswa. Pada penelitian tersebut dilakukan dengan model 

tindakan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi dan evaluasi, 

serta tahap refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik tes 

dan nontes. Teknik tes pada penelitian ini berupa pre test dan post test, kemudian 

teknik nontes berupa lembar observasi tindakan guru dan lembar observasi tindakan 

siswa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu 

data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang dianalisis dalam penelitian ini 

adalah hasil tes, hasil analisis nilai pre test digunakan sebagai dasar kegiatan pada 

siklus I dan hasil analisis pada siklus I digunakan sebagai dasar pada siklus II. Melalui 

pre test dan post test, maka akan diketahui ketuntasan siswa dalam menulis narasi. 

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi 

gambaran aktivitas guru dan tentang ekspresi siswa berkaitan dengan tingkat 

pemahaman terhadap pembelajaran menulis narasi, dan pandangan atau sikap siswa 

terhadap pendekatan belajar yang baru. Pedoman skor dan penilaian menulis narasi 

pada penelitian ini terdiri dari lima aspek, yaitu kesesuaian isi dengan tema, tokoh 

cerita, urutan alur cerita, latar atau setting, dan sudut pandang. 

Selanjutnya, skripsi yang berjudul Analisis Kemampuan Menulis Karangan 

Deskriptif Pada Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Kabupaten 

Banyumas bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis deskripsi siswa kelas X 

SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, dimana data yang berupa 
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angka dideskripsikan dengan cara penyajian dalam bentuk kesimpulan. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tes. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan terdapat tiga 

langkah untuk menganalisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil 

kesimpulan. Aspek yang akan dianalisis dalam menilai kemampuan menulis karangan 

deskripsi pada penilitian ini adalah isi gagasan, organisasi isi, penggunaan bahasa, dan 

ejaan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, yaitu penelitian mengenai 

analisis kemampuan menulis narasi berdasarkan teks wawancara memang belum 

pernah dilaksanakan. Namun, terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis 

Narasi dengan Mengubah Teks Wawancara Melalui Pedekatan CTL (Contextual 

Teaching and Learning) pada Siswa Kelas VII F SMP N 2 Mandiraja Tahun  

Ajaran 2010-2011, yaitu sama-sama meneliti pada objek berupa kemampuan  

menulis narasi beedasarkan teks wawancara. Selain itu, terdapat perbedaan pada 

tujuan penelitian antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Jika pada 

penelitian sebelumnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis  

narasi berdasarkan teks wawancara, maka pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana kemampuan menulis siswa dalam teks wawancara. 

Selanjutnya, terdapat pula perbedaan pada teknik pengumpulan data yang  

digunakan. Jika pada penelitian sebelumnya menggunakan teknik tes dan nontes,  

yaitu teknik tes ini berupa pre test dan post test, kemudian teknik nontes  

berupa lembar observasi tindakan guru dan lembar observasi tindakan siswa.  

Maka pada penelitian ini hanya menggunakan teknik tes. 
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Kemudian, terdapat pula persamaan antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yang berjudul Analisis Kemampuan Menulis Karangan Deskriptif Pada 

Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Kabupaten Banyumas, yaitu sama-

sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Persamaan 

dalam teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik tes. Selanjutnya, pada 

penelitian ini dan penelitian sebelumnya menggunakan tiga tahap analisis data, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Terdapat pula perbedaan antara penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini. Pada penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan 

tentang kemampuan menulis narasi berdasarkan teks wawancara. Perbedaan yang 

terdapat pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada data dan 

sumber data. Jika pada penelitian sebelumnya data yang digunakan berupa karangan 

deskripsi siswa kelas X SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang, dan sumber data yang 

digunakan adalah siswa kelas X SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang. Maka pada 

penelitian ini data yang digunakan adalah hasil tulisan narasi siswa berdasarkan teks 

wawancara, sedangkan sumber data berupa siswa kelas VII A SMP Negeri 4 Kutasari 

yang berjumlah 36 siswa. 

 

B. Pengertian Menulis 

Menurut Nurgiyantoro (2001:298) menulis adalah aktivitas mengemukakan 

gagasan melalui media bahasa. Aktivitas pertama menekankan unsur bahasa, 

sedangkan yang kedua yaitu gagasan. Pada tugas-tugas menulis yang dilakukan  

di sekolah hendaknya kedua unsur tersebut diberi penekanan yang sama. Artinya, 

walaupun tugas itu diberi dalam rangka mengukur kemampuan berbahasa.  

Penilaian yang dilakukan hendaknya mempertimbangkan ketepatan bahasa dalam 

kaitannya dengan konteks dan isi.  
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Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan orang lain. 

Selain itu, menulis juga merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Melalui kegiatan menulis ini, penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur 

bahasa, dan kosakata karena keterampilan menulis ini tidak akan datang secara 

otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktis yang banyak dan teratur 

(Tarigan, 2008:3-4). Kemudian, Wiyanto (2004:1-2) mengatakan bahwa kata menulis 

mempunyai dua arti. Pertama, menulis berarti mengubah bunyi bahasa yang dapat 

didengar menjadi tanda-tanda yang dapat dilihat. Kedua, kegiatan mengungkapkan 

gagasan secara tertulis.  

Sejalan dengan pendapat Wiyanto, menurut Cahyani, dkk (2006:103) menulis 

adalah kemampuan menggunakan lambang-lambang bahasa untuk menyampaikan 

sesuatu. Baik sesuatu itu berupa sebuah ide atau berupa sebuah gagasan yang 

disampaikan kepada orang lain atau pembaca yang dilakukan dengan mengguankan 

bahasa tulisan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian 

menulis adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan pikiran atau perasaan. Selain 

itu, menulis juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

mengungkapkan ide atau gagasan melalui media bahasa tulis. Hal ini dimaksudkan 

agar lebih mudah untuk dipahami oleh orang lain sebagai alat berkomunikasi secara 

tidak langsung. 

 

C. Tujuan Menulis 

Pada dasarnya menulis adalah sebagai alat komunikasi kepada orang lain 

dalam bentuk tulisan. Sehubungan dengan menulis sebagai alat komunikasi tentunya 

Analisis Kemampuan Menulis..., Lely Sefriani, FKIP UMP, 2014



13 

 

tujuan utama dari menulis tersebut adalah menyampaikan informasi dari penulis 

kepada pembaca secara jelas, sehingga apa yang dimaksud oleh penulis dapat 

dipahami oleh pembaca dengan baik. Menurut Tarigan (2008:23-24) setiap jenis 

tulisan mengandung beberapa tujuan yang sangat beraneka ragam. Oleh sebab itu, 

maka bagi penulis yang belum berpengalaman ada baiknya memperhatikan kategori, 

sebagai berikut : (1) tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengajar 

disebut wacana informatif (informative discourse). Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami apa yang disampaikan atau diinformasikan 

dalam sebuah tulisan. Tujuan menulis selanjutnya, yaitu (2) tulisan yang bertujuan 

untuk meyakinkan atau mendesak disebut wacana persuasif (persuasive discourse); 

(3) tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau yang 

mengandung tujuan estetik disebut tulisan literer atau wacana kesastraan (literary 

discourse); (4) tulisan yang mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi 

yang kuat atau berapi-api disebut wacana ekspresif (expressive discourse).  

Hugo Hartig (dalam Tarigan, 2008:309-311) mengungkapkan, tujuan menulis 

meliputi : (1) assigment purpose (tujuan penugasan), tujuan penugasan ini sebenarnya 

tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, 

bukan atas kemauan sendiri (misalnya para siswa yang diberi tugas merangkum 

buku); (2) altruistic purpose (tujuan altruistic), penulis bertujuan menyenangkan 

pembaca, menghindarkan kedudukan para pembaca, ingin menolong pembaca 

memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para 

pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu; (3) persuasive 

purpose (tujuan persuasif), tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan 

kebenaran gagasan yang diutarakannya; (4) informational purpose (tujuan 
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informasional, tujuan penerangan), tulisan yang bertujuan memberikan informasi atau 

keterangan atau penerangan kepada para pembaca; (5) self-expressive purpose (tujuan 

pernyataan diri), tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang 

pengarang kepada para pembaca; (6) creative purpose (tujuan kreatif), tujuan tulisan 

ini erta kaitannya dengan tujuan pernyataan diri. Tulisan ini bertujuan mencapai nilai-

nilai artistik dan nilai-nilai kesenian; (7) problem-solvingpurpose (tujuan pemecahan 

masalah), tulisan ini bertujuan memecahkan masalah yang dihadapi. Penulis 

menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi serta meneliti secara cermat pikiran-pikiran 

dan gagasan-gagasannya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar dapat dimengerti dan 

diterima oleh para pembaca. 

Menurut Kurikulum 2006 (dalam Resmini, dkk, 2007:115) tujuan 

pembelajaran menulis secara spesifik tercantum dalam tujuan khusus komponen 

penggunaan, sebagai berikut : (1) siswa mampu mengungkapkan gagasan, pendapat, 

pengalaman, dan perasaan secara tertulis dengan jelas; (2) siswa mampu 

menyampaikan informasi secara tertulis sesuai dengan konteks dan keadaan; (3) siswa 

memiliki kegemaran menulis; (4) siswa mampu memanfaatkan unsur-unsur 

kebahasaan karya sastra dan menulis. Berdasarkan dari uraian mengenai tujuan 

menulis yang disampaikan oleh Tarigan, Hugo Hartig (dalam Tarigan), dan 

Kurikulum 2006 (dalam Resmini, dkk). Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam 

kegiatan menulis itu mengandung tujuan agar siswa mampu menuangkan ide atau 

gagasan. Selain itu, kegiatan menulis juga memberikan sebuah manfaat sebagai 

pengalaman serta mengekspresikan diri. Melalui kegiatan menulis, seseorang juga 

dapat mengungkapkan perasaannya secara tertulis dengan bahasa ekspresif 

(mengungkapkan pikiran atau perasaan penulis).  
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D. Manfaat Menulis 

Tarigan (2008:22) mengemukakan pendapatnya mengenai manfaat menulis 

dalam dunia pendidikan. Manfaat tersebut antara lain : (1) memudahkan pelajar dalam 

berpikir; (2) menolong kita berpikir kritis; (3) memudahkan kita merasakan dan 

menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau apersepsi kita; (4) 

memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi; dan (5) menyusun urutan bagi 

pengalaman. Menurut Morsey (dalam Tarigan 2008:20) manfaat menulis adalah untuk 

merekam, meyakinkan, melaporkan, serta mempengaruhi orang lain dengan maksud 

dan tujuan agar dapat dicapai oleh para penulis yang dapat menyusun pikiran, serta 

menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Kejelasan tersebut 

bergantung pada pikiran, organisasi, penggunaan kata-kata, dan struktur kalimat yang 

baik. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tidak cukup menyampaikan ide, 

gagasan, dan pendapat kepada pembaca dalam bentuk tulisan. Namun, penulis dituntut 

mampu menyerap, mencari, meyakinkan pembaca, melaporkan, serta menguasai 

informasi berkaitan dengan topik yang ditulis. Selain itu, penulis hendaknya memiliki 

kreativitas dalam mengorganisasikan gagasan secara sistematis, serta 

pengungkapannya secara tersurat. 

Menurut Akhadiah, dkk (1991:1) ada delapan kegunaan menulis, yaitu sebagai 

berikut : 

1) Penulis dapat mengenali kemampuan dan potensi diri. Dengan menulis  

penulis dapat mengetahui sampai dimana pengetahuannya tentang suatu  

topik. Untuk mengembangkan topik itu penulis harus berpikir menggali 

pengetahuan dan pengalamannya. 
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2) Penulis dapat terlatih dalam mengembangkan berbagai gagasan. Dengan menulis, 

penulis terpaksa bernalar, menghubungkan, serta membanding-bandingkan fakta 

untuk mengembangkan berbagai gagasannya. 

3) Penulis dapat lebih banyak menyerap, mencari serta menguasai informasi 

sehubungan dengan topik yang ditulis. Kegiatan menulis dapat memperluas 

wawasan penulisan secara teoritis mengenai fakta-fakta yang berhubungan. 

4) Penulis dapat terlatih dalam mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta 

mengungkapkannya secara tersurat. Dengan demikian, penulis dapat menjelaskan 

permasalahannya yang semula masih samar. 

5) Penulis akan dapat meninjau serta menilai gagasannya sendiri secara objektif. 

6) Dengan menulis sesuatu di atas kertas, penulis akan lebih mudah memecahkan 

permasalahannya, yaitu dengan menganalisisnya secara tersurat dalam konteks 

yang lebih kongkret. 

7) Dengan menulis, penulis terdorong untuk terus belajar secara aktif. Penulis 

menjadi penemu sekaligus pemecah masalah, bukan sekedar menjadi penyedap 

informasi dari orang lain. 

8) Dengan kegiatan menulis yang terencanakan membiasakan penulis berpikir serta 

berbahasa secara tertib dan benar. 

Sejalan dengan pendapat Morsey dalam Tarigan, menurut Cahyani, dkk 

(2006:103), banyak keuntungan yang dapat dipetik dari pelaksanaan kegiatan menulis, 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Mengetahui kemampuan dan potensi diri serta pengetahuan tentang topik yang 

dipilih, dengan mengembangkan topik itu maka terpaksa berpikir, menggali 

pengetahuan, dan pengalaman yang tersimpan di bawah sadar. 
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2) Dengan mengembangkan berbagai gagasan penulis terpaksa bernalar, 

menghubungkan serta membandingkan fakta-fakta yang mungkin tidak pernah 

kita lakukan kalau tidak menulis. 

3) Lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan 

topik yang ditulis. Dengan demikian, kegiatan menulis memperluas wawasan baik 

secara teoretis maupun mengenai fakta-fakta yang berhubungan. 

4) Menulis berarti mengorganisasikan gagasan secara sistematik serta 

mengungkapkannya secara tersurat. Dengan demikian, permasalahan yang semula 

masih samar menjadi jelas. 

5) Melalui tulisan dapat menjadi penilaian gagasan secara lebih objektif. 

6) Lebih mudah memecahkan masalah dengan menganalisisnya secara tersurat 

dalam konteks yang lebih konkret. 

7) Dengan menulis kita aktif berpikir, sehingga kita dapat menjadi penemu sekaligus 

pemecah masalah, bukan sekedar penyadap informasi. 

8) Kegiatan menulis yang terencana akan membiasakan kita berpikir dan berbahasa 

secara tertib. 

Berdasarkan pendapat di atas, menulis bermanfaat untuk mengenali 

kemampuan dan potensi diri. Selain itu, menulis juga bermanfaat untuk melatih 

mengembangkan berbagai gagasan. Kegiatan menulis juga mempunyai manfaat  

untuk menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik  

yang ditulis. Manfaat lain dari sebuah kegiatan menulis, yaitu untuk 

mengorganisasikan gagasan sistematis, serta mengekspresikan secara tersurat, 

meninjau serta menilai gagasannya sendiri secara objektif. Kemudian, untuk 

memecahkan permasalahan, mendorong untuk terus belajar secara aktif, menjadi 

terbiasa berpikir, serta berbahasa secara tertib dan teratur. 
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E. Menulis Narasi 

1. Pengertian Narasi 

Narasi adalah suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak 

tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam 

suatu waktu. Kemudian, dapat juga dirumuskan dengan cara lain, narasi adalah suatu 

bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada 

pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi (Keraf, 2007:136). Menurut Resmini, 

dkk(2007:135) narasi adalah karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa. 

Karangan ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya 

(kronologis), dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan 

kejadian, dan agar pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. Sejalan dengan 

pendapat Resmini, Semi (2003:29) juga menyatakan bahwa narasi adalah bentuk 

percakapan atau tulisan yang bertujuan menyampaikan atau menceritakan rangkaian 

peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. 

Menurut Moeliono (2007:774) narasi adalah pengisahan suatu cerita  

atau kejadian. Sedangkan, Cahyani, dkk (2006:99-100) narasi merupakan suatu  

bentuk pengembangan tulisan yang bersifat menyejarahkan sesuatu. Dimana sesuatu  

tersebut disejarahkan berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Narasi 

mementingkan urutan kronologis dari suatu peristiwa, kejadian, atau masalah. 

Berdasarkan pengertian narasi menurut beberapa pendapat tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha 

menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang  

telah terjadi. 
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2. Macam-Macam Narasi 

a) Narasi Ekspositoris 

Menurut Keraf (2007:136-138), narasi ekspositoris pertama-tama bertujuan 

untuk menggugah pikiran para pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan. 

Sasaran utamanya adalah rasio, yaitu berupa perluasan pengetahuan para pembaca 

sesudah membaca kisah tersebut. Narasi menyampaikan informasi mengenai 

berlangsungnya suatu peristiwa. Sebuah narasi mengenai berlangsungnya suatu 

pemogokan buruh di suatu perusahaan untuk menuntut kenaikan gaji, suatu narasi 

yang ditampilkan oleh seorang penuntut umum di depan pengadilan mengenai 

bagaimana berlangsungnya suatu pembunuhan, semuanya berusaha menyampaikan 

informasi kepada para pembaca atau pendengar mengenai kejadian itu, supaya mereka 

pun tahu mengenai peristiwa itu secara tepat. Sebagai sebuah bentuk narasi, narasi 

ekspositoris mempersoalkan tahap-tahap kejadian, rangkaian-rangkaian perbuatan 

kepada para pembaca atau pendengar. Runtut kejadian atau peristiwa yang disajikan 

itu dimaksudkan untuk menyampaikan informasi untuk memperluas pengetahuan atau 

pengertian pembaca, tidak peduli apakah disampaikan secara tertulis atau secara lisan. 

Narasi ekspositoris dapat bersifat khas atau khusus dan dapat pula bersifat 

generalisasi. Narasi ekspositoris yang bersifat generalisasi adalah narasi yang 

menyampaikan suatu proses yang umum, yang dapat dilakukan siapa saja, dan dapat 

pula dilakukan secara berulang-ulang. Dengan melaksanakan tipe kejadian itu secara 

berulang-ulang, maka seseorang dapat memperoleh kemahiran yang tinggi mengenai 

hal itu. Misalnya, suatu wacana naratif yang menceritakan bagaimana seorang 

menyiapkan nasi goreng, bagaimana membuat roti, bagaimana membangun sebuah 

kapal dengan mempergunakan bahan fero-semen, dan sebagainya. Semua narasi 
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seperti disebutkan itu adalah narasi yang bersifat generalisasi. Narasi itu 

menyampaikan proses yang umum, yang dapat dilakukan siapa saja, dan dapat 

dilakukan berulang kali.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 diulang kembali, karena ia merupakan 

pengalaman atau kejadian pada waktu tertentu saja. Narasi mengenai pengalaman 

seseorang yang pertama kali masuk perguruan tinggi, pengalaman seorang pertama 

kali mengarungi samudra luas, pengalaman seorang gadis yang pertama kali 

menerima curahan kasih dari seorang pria idamannya. 

 

b) Narasi Sugestif 

Keraf (2007:136-138) juga menyatakan bahwa seperti halnya dengan narasi 

ekspositoris, narasi sugestif pertama-tama bertalian dengan tindakan atau perbuatan 

yang dirangkaikan dalam suatu kejadian atau peristiwa. Seluruh rangkaian kejadian itu 

berlangsung dalam suatu kesatuan waktu. Tujuan atau sasaran utama narasi ini bukan 

untuk memperluas pengetahuan seseorang. Namun, narasi sugestif ini berusaha 

memberi makna atau peristiwa atau kejadian itu sebagai suatu pengalaman. Narasi 

sugestif selalu melibatkan daya khayal (imajinasi), hal ini dikarenakan sasaran utama 

dalam narasi ini adalah makna peristiwa atau kejadian.   

Narasi sugestif merupakan suatu rangkaian peristiwa yang disajikan sekian 

macam sehingga merangsang daya khayal para pembaca. pembaca menarik suatu 

makna baru di luar apa yang diungkapkan secara eksplisit. Sesuatu yang eksplisit 

adalah sesuatu yang tersurat mengenai obyek atau subyek yang bergerak dan 

bertindak, sedangkan makna yang baru adalah sesuatu yang tersirat. Semua obyek 
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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 jelas dipahami sesudah narasi itu selesai dibaca, karena tersirat 

dalam narasi itu.Dengan demikian, narasi tidak bercerita atau memberikan komentar 

mengenai sebuah cerita, tetapi justru mengisahkan suatu cerita atau kisah. Seluruh 

kejadian yang disajikan menyiapkan pembaca kepada suatu perasaan tertentu untuk 

menghadapi peristiwa yang berada di depan matanya. narasi menyediakan suatu 

kematangan mental yang melibatkan para pembaca bersama perasaannya, bahkan 

melibatkan simpati atau antipati mereka kepada kejadian itu sendiri. Inilah makna 

yang dikatakan bahwa makna yang tersirat dalam seluruh rangkaian kejadian itu. 

Dari pendapat Keraf (2008:136-138) mengenai macam-macam narasi yang 

dibedakan menjadi dua macam tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa macam-

macam narasi, yaitu : (1) Narasi ekspositoris merupakan narasi yang bertujuan untuk 

menggugah pikiran para pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan. Sasaran 

utamanya adalah rasio, yaitu berupa perluasan pengetahuan para pembaca sesudah 

membaca kisah tersebut. Narasi ini juga mempersoalkan tahap-tahap kejadian, 

rangkaian-rangkaian perbuatan kepada para pembaca atau pendengar. Runtutan 

kejadian atau peristiwa yang disajikan itu dimaksudkan untuk menyampaikan 

informasi untuk memperluas pengetahuan atau pengertian pembaca, tidak peduli 

apakah disampaikan secara tertulis atau secara lisan. (2) Narasi sugestif merupakan 

narasi yang berhubungan dengan tindakan atau perbuatan yang dirangkaikan dalam 

suatu kejadian atau peristiwa. Seluruh rangkaian kejadian berlangsung dalam satuan 

waktu, tetapi tujuan atau sasaran utamanya bukan memperluas pengetahuan seseorang 

tetapi berusaha memberi makna atas peristiwa atau kejadian itu sebagai suatu 
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pengalaman. Narasi sugestif selalu melibatkan daya khayal (imajinasi), hal ini 

dikarenakan sasaran utama dalam narasi ini adalah makna peristiwa atau kejadian. 

 

3. Ciri-Ciri Narasi 

Menurut Semi (2003:31) adapun ciri-ciri narasi, yaitu sebagai berikut : 

a) berupa cerita tentang pengalaman manusia. 

b) kejadian atau peristiwa yang disampaikan dapat berupa peristiwa atau kejadian 

yang benar-benar terjadi, dapat pula berupa semata-mata imajinasi, atau gabungan 

keduanya. 

c) berdasarkan konflik, karena tanpa konflik biasanya narasi tidak menarik. 

d) memiliki nilai estetika karena isi dan cara penyampaiannya bersifat sastra, 

khususnya narasi berbentuk fiksi. 

e) menekankan susunan kronologis. 

Menurut Keraf (2007:136) sebuah narasi itu memiliki empat ciri-ciri. Ciri yang 

pertama yaitu sebuah narasi itu selalu menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. 

Kedua, sebuah narasi selalu dirangkai dalam urutan waktu atau kronologis. Ketiga, 

sebuah narasi berusaha untuk menjawab pertanyaan “apa yang terjadi?”. Keempat, 

narasi itu selalu menyajikan adanya sebuah konflik. Sedangkan, menurut Susanti 

(2011:1) ada beberapa ciri-ciri narasi, yaitu sebagai berikut : (a) menyajikan 

serangkaian berita atau peristiwa; (b) disajikan dalam urutan waktu serta kejadian 

yang menunjukkan peristiwa awal sampai akhir; (c) menampilkan pelaku peristiwa 

atau kejadian; dan (d) latar (setting) digambarkan secara hidup dan terperinci. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

narasi adalah sebagai berikut :  

Analisis Kemampuan Menulis..., Lely Sefriani, FKIP UMP, 2014



23 

 

a) berupa cerita tentang pengalaman manusia; 

b) menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi maupun 

semata-mata imajinasi, atau gabungan keduanya; 

c) menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan; 

d) adanya konflik;  

e) dirangkai dalam urutan waktu. 

 

F. Wawancara  

1. Pengertian Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan 

informasi dari responden (siswa, orang yang diwawancarai) dengan melakukan tanya 

jawab sepihak. Artinya, dalam kegiatan wawancara itu pertanyaan hanya berasal dari 

pihak pewawancara, sedang responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan saja. 

Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal terkait 

dengan tujuan wawancara. Baik itu informasi yang terkait dengan responden sendiri 

maupun orang lain atau sesuatu yang lain (Nurgiyantoro, 2013:96). Adapun menurut 

Mahsun (2012:250) wawancara atau interview merupakan salah satu metode yang 

digunakan dalam tahap penyediaan data yang dilakukan dengan cara peneliti 

melakukan percakapan atau kontak dengan penutur selaku narasumber.  

Menurut Licoln dan Guba (dalam Syamsuddin dan Vismaia S. Darmianti, 

2006:94) wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan. Tujuan dilakukan 

wawancara adalah untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, 

kejadian, aktivitas, organisasi dan perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan dan 

sebagainya. Dimana rekonstruksi keadaan tersebut berdasarkan pada pengalaman 
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masa lalu, proyeksi keadaan tersebut yang diharapkan terjadi pada masa yang akan 

datang dan verifikasi, pengecekan dan pengembangan informasi (konstruksi, 

rekonstruksi, dan proyeksi) yang telah didapat sebelumnya. Sudijono (2011:82) 

mengatakan bahwa wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan 

muka, dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan beberapa pendapat 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu cara yang dipergunakan 

untuk mendapatkan informasi serta menghimpun bahan-bahan keterangan yang terjadi 

sekarang, misalnya tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, 

pengakuan dan kerisauan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan, 

secara sepihak dan berhadapan muka. 

 

2. Macam-Macam Wawancara 

a) Wawancara terpimpin 

Nurgiyantoro (2013:96-97) mengatakan bahwa dalam wawancara terpimpin, 

pihak pewawancara atau pengevaluasi telah menyiapkan sejumlah pertanyaan secara 

sistematis. Demikian pula halnya dengan jawaban yang diharapkan responden, juga 

sudah dipersiapkan sehingga dalam menjawab pertanyaan itu responden tinggal 

memilih jawaban yang sudah dipersiapkan. Jadi, keadaan itu mirip dengan isian 

angket tertutup. Wawancara secara terpimpin akan memberikan informasi yang 

sistematis seperti yang diharapkan sehingga hal itu akan memudahkan pengolahan dan 

atau penafsirannya. Akan tetapi, karena responden tidak diberi kesempatan 

mengutarakan pendapatnya, mungkin sekali jawaban yang diberikan itu sebenarnya 

bukan merupakan jawaban yang diyakininya. 
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Sejalan dengan pendapat Nurgiyantoro tersebut, menurut Sudijono (2011:82-

84) wawancara terpimpin (guided interview) yang juga sering dikenal dengan istilah 

wawancara berstruktur (structured interview) atau wawancara sistematis (systematic 

interview). Dalam wawancara terpimpin, evaluator melakukan tanya jawab lisan 

dengan pihak-pihak yang diperlukan; misalnya wawancara dengan peserta didik, 

wawancara dengan orang tua atau wali murid dan lain-lain. Hal ini dilakukan dalam 

rangka menghimpun bahan-bahan keterangan untuk penilaian terhadap peserta 

didiknya. Wawancara ini sudah dipersiapkan secara matang, yaitu dengan berpegang 

pada panduan wawancara (interview guide) yang butir-butir itemnya terdiri dari hal-

hal yang dipandang perlu guna mengungkap kebiasaan hidup sehari-hari dari peserta 

didik, hal-hal yang disukai dan tidak disukai, keinginan atau cita-citanya, cara 

belajarnya, cara menggunakan waktu luangnya, bacaannya, dan sebagainya. Mencatat 

hasil wawancara terpimpin tidaklah terlalu sulit, sebab pewawancara sudah dilengkapi 

dengan alat bantu berupa pedoman wawancara 

 

b) Wawancara bebas 

Nurgiyantoro (2013:96-97) juga mengatakan bahwa dalam wawancara bebas, 

di pihak lain, responden diberi kebebasan untuk menjawab berbagai pertanyaan sesuai 

dengan pendapatnya, tanpa dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh 

pewawancara, dan keadaan itu ada kemiripannya dengan pengisian angket terbuka. 

Wawancara bebas juga dapat berkembang menjadi wawancara mendalam (depth 

interview) jika pihak pewawancara menginginkan informasi yang lebih banyak. 

Namun, dalam wawancara bebas sekalipun pewawancara sebaiknya menyiapkan 

daftar pertanyaan agar kegiatan wawancara tetap terkendali. Wawancara secara bebas, 
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dapat memberikan informasi sesuai dengan pandangan responden. Tetapi, karena 

informasi yang diperoleh dapat bermacam-macam, hal ini akan menyulitkan dalam 

proses pengolahan dan penafsirannya.  

Menurut Sudijono (2011:82-84) wawancara tidak terpimpin (un-guided 

interview) yang sering dikenal dengan istilah wawancara sederhana (simple interview) 

atau wawancara tidak sistematis (non-systematic interview), atau wawancara bebas. 

Dalam wawancara bebas, pewawancara selaku evaluator mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada peserta didik atau orang tuanya tanpa dikendalikan oleh pedoman 

tertentu. Mereka dengan bebas mengemukakan jawabannya. Hanya saja pada saat 

menganalisis dan menarik kesimpulan hasil wawancara bebas ini pewawancara atau 

evaluator akan dihadapkan pada kesulitan-kesulitan, terutama apabila jawaban mereka 

beraneka ragam. Dalam hal itu, mengingat bahwa daya ingat manusia itu dibatasi oleh 

ruang dan waktu, maka sebaiknya hasil-hasil wawancara itu dicatat seketika. Mencatat 

hasil wawancara bebas jauh lebih sulit, dan pleh karena itu pewawancara harus 

terampil dalam mencatat pokok-pokok jawaban yang diberikan oleh para interview. 

Berdasarkan dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa wawancara 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu :  

a) Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan 

sejumlah pertanyaan secara sistematis dan matang, yaitu dengan berpegang pada 

pedoman wawancara. Hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam proses 

mencatat dan mengolah hasil wawancara.  

b) Wawancara bebas (tidak terpimpin) adalah wawancara yang dilakukan dengan 

memberikan kebebasan untuk menjawab berbagai pertanyaan sesuai dengan 

pendapat responden. Tanpa dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang diajukan 
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oleh pewawancara. Tetapi pada saat menganalisis dan mengolah hasil wawancara, 

pewawancara atau pengevaluator akan mengalami kesulitan karena jawaban 

responden beraneka ragam. 

 

G. Kalimat Langsung dan Tak Langsung 

1. Pengertian Kalimat 

Menurut Putrayasa (2009:1) kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang berupa 

klausa, yang dapat berdiri sendiri dan mengandung pikiran lengkap. Kemudian, 

Putrayasa (2010:20) juga mengatakan bahwa kalimat adalah satuan gramatikal yang 

dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir naik atau turun. Selain itu, 

Chaer (2006:240) mendefinisikan kalimat sebagai satuan bahasa yang berisi satuan 

pikiran atau amanat yang lengkap. Sejalan dengan pendapat tersebut, Kridalaksana 

(2008:494) juga merumuskan bahwa kalimat sebagai satuan bahasa yang relatif berdiri 

sendiri, mempunyai intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari 

klausa. Klausa bebas yang menjadi gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang 

membentuk satuan yang bebas, jawaban minimal, seruan, salam dan sebagainya. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah 

satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh dan merupakan satuan 

gramatikal yang berdiri sendiri sebagai satu kesatuan, terdiri atas satu atau lebih 

klausa yang ditata menurut sistem bahasa yang bersangkutan, dan mempunyai pola 

intonasi final atau akhir. 

 

2. Pengertian Kalimat Langsung dan Tak Langsung 

Menurut Putrayasa (2009:113-115) berdasarkan ada tidaknya perubahan  

dalam pengucapan, kalimat dibedakan atas dua bagian, yaitu : 
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1) Kalimat langsung, merupakan kalimat yang langsung diucapkan oleh si 

pembicara.  

2) Kalimat tak langsung, merupakan kalimat yang sudah mengalami perubahan 

pengucapan dari pembicara aslinya.  

Menurut Arsanti (2011:1) berdasarkan pengucapannya, kalimat dibedakan 

menjadi dua, yaitu :  

1) Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. 

Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberitakan bagaimana 

ucapan dari orang lain (orang ketiga). Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda 

petik dua (“.....”) dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. 

2) Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau 

perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik 

dua dan sudah dirubah menjadi kalimat berita. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

pengucapannya. Kalimat itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu  kalimat langsung 

dam kalimat tak langsung. Pertama, kalimat langsung merupakan kalimat berita yang 

memuat peristiwa atau kejadian dari sumber lain dengan langsung menirukan, 

mengutip atau mengulang kembali ujaran dari sumber tersebut. Kalimat langsung 

memiliki ciri-ciri, yaitu bertanda petik dua (“.....”) dalam bahasa tulisan; bagian 

kutipan ada yang berupa kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat perintah. Kedua, 

kalimat tak langsung merupakan ragam kalimat berita yang menyatakan peristiwa atau 

kejadian dari sumber lain yang diubah susunannya oleh penutur, tidak menirukan atau 

mengucapkan kembalikalimat seperti sumber tersebut. Kalimat tak langsung memiliki 

ciri-ciri, yaitu tidak bertanda petik; berkata lugas, seperti bahwa, agar, sebab, untuk, 

supaya, tentang, dan sebagainya; bagian kutipan semuanya berbentuk kalimat berita. 
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H. Kemampuan Menulis Narasi Berdasarkan Teks Wawancara 

Menurut Moeliono (2007:707) kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan 

kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Dalam kegiatan pembelajaran bahasa 

Indonesia khususnya pembelajaran menulis, siswa membutuhkan kemampuan untuk 

menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif melalui proses berpikir agar 

tulisannya mudah dipahami orang lain. Menulis adalah menurunkan atau melukiskan 

lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau 

mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu (Tarigan, 2008:21). Sejalan 

dengan Tarigan, Nurgiyantoro (2013:425) menulis adalah aktivitas mengemukakan 

gagasan melalui media bahasa. Aktivitas pertama menekankan unsur bahasa, 

sedangkan yang kedua yaitu gagasan. Pada tugas-tugas menulis yang dilakukan di 

sekolah hendaknya kedua unsur tersebut diberi penekanan yang sama. Artinya, 

walaupun tugas itu diberi dalam rangka mengukur kemampuan berbahasa. Penilaian 

yang dilakukan hendaknya mempertimbangkan ketepatan bahasa dalam kaitannya 

dengan konteks dan isi.Dari pengertian menulis yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa menulis merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan 

pikiran atau perasaan, mengungkapkan ide, gagasan melalui media bahasa tulis untuk 

dipahami oleh orang lain sebagai alat berkomunikasi secara tidak langsung. 

Menulis sebagai kemampuan seseorang dalam mengemukakan gagasan dan 

pikiran kepada orang lain dengan media tulisan. Setiap tulisan memiliki tujuan, yaitu 

untuk mengajak, menginformasikan, meyakinkan, atau menghibur pembaca. 

Kemampuan menulis itu tidak datang dengan sendirinya, dengan menuntut latihan 

yang cukup dan teratur serta pendidikan yang terprogram. Hal ini dipertegas dengan 
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pendapat Dawson (dalam Tarigan, 2008:1) yang menyatakan bahwa kemampuan 

menulis dapat diperoleh melalui jalan praktek dan banyak latihan.Keterampilan 

menulis merupakan keterampilan yang memegang peranan strategis dalam upaya 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Menurut Resmini, dkk (2006:193) 

kemampuan menulis tidak dapat diperoleh secara alamiah tetapi melalui proses belajar 

mengajar. Untuk dapat menuliskan huruf sebagai lambang bunyi, siswa harus berlatih 

mulai dari cara memegang alat tulis. Selain itu, Resmini, dkk (2007:113) juga 

menyatakan bahwa kemampuan menulis  merupakan salah satu kemampuan bahasa 

yang semakin penting untuk dikuasai. Hal ini berkaitan erat dengan budaya indrustrial 

yang merupakan salah satu tuntunan pembangunan nasional pada masa yang akan 

datang. Budaya indrustrial ini menuntut  anggota masyarakat memiliki wawasan, 

sikap, dan berbagai kemampuan yang sesuai dengan budaya tersebut. Salah satu 

kemampuan yang penting adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan 

menulis perlu dikembangkan karena merupakan keterampilan dasar yang secara 

mutlak harus dikuasai siswa untuk mencurahkan ide dan gagasannya ke dalam bentuk 

tulisan.Sejalan dengan pendapat Resmini, Iskandarwassid (2008:248-249) 

menyebutkan bahwa seperti halnya kemampuan berbicara, kemampuan menulis 

mengandalkan kemampuan berbahasa yang bersifat aktif dan produktif. Kedua 

keterampilan berbahasa ini merupakan usaha untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaan yang ada pada diri seorang pemakai bahasa melalui bahasa. Perbedaannya 

terletak pada cara yang digunakan untuk mengungkapkannya, penyampaian pesan 

dalam menulis dilaksanakan secara tertulis. 

Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak 

tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam 
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suatu 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 (Keraf, 2007:136). Wawancara adalah suatu cara 

yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden (orang yang 

diwawancarai) dengan melakukan tanya jawab sepihak. Artinya, dalam kegiatan 

wawancara itu pertanyaan hanya berasal dari pihak pewawancara, sedangkan 

responden hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan saja. Wawancara dimaksudkan 

untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal terkait dengan tujuan wawancara, 

informasi yang terkait dengan responden itu sendiri maupun orang lain atau sesuatu 

hal yang lain (Nurgiyantoro, 2013:96). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

menulis narasi berdasarkan teks wawancara adalah kemampuan seseorang yang 

berusaha menceritakan atau menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca 

suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi berisi sebuah informasi tertentu dalam 

kegiatan wawancara melalui media bahasa tulis untuk dipahami oleh orang lain 

sebagai alat komunikasi secara tidak langsung atau tidak secara tatap muka. 

  

I. Kriteria Karangan  

Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan 

keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah 

kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Dibandingkan dengan tiga 

kemampuan berbahasa yang lain, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai bahkan 

oleh penutur asli nahasa yang bersangkutan sekalipun. Hal ini disebabkan kemampuan 

menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa 
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itu sendiri yang akan menjadi isi tulisan. Baik unsur bahasa maupun unsur isi haruslah 

terjlin sedemikian rupa sehingga menghasilkan tulisan yang runtut dan padu. 

Nurgiyantoro dalam Iskandarwassid (2008:250) berpendapat bahwa penilaian yang 

dilakukan terhadap karangan siswa biasanya bersifat holistis, impresif, dan selintas. 

Maksudnya adalah penilaian yang bersifat menyeluruh berdasarkan kesan yang 

diperoleh dari membaca karangan secara selintas. Berikut ini beberapa kriteria 

penilaian dalam karangan : 

1. kualitas dan ruang lingkup isi; 

2. organisasi dan penyajian isi; 

3. kohesi dan koherensi; 

4. mekanik : tata bahasa, ejaan, tanda baca. 

Berdasarkan pendapat menurut Nurgiyantoro dalam Iskandarwassid 

(2008:250) yang menjelaskan empat kriteria penilaian karangan yang harus 

diperhatikan dan tidak boleh terlupakan jika ingin menilai sebuah karangan narasi 

pada umumnya, yaitu kualitas dan ruang lingkup isi, organisasi dan penyajian isi, 

kohesi dan koherensi, serta mekanik. Dari keempat aspek tersebut peneliti sesuaikan 

dengan menulis narasi yang didasarkan pada teks wawancara. Kemudian, peneliti 

jabarkan menjadi beberapa kriteria yang lebih spesifik sehingga dapat diketahui 

perbandingan persentasenya dan dapat digunakan untuk menilai atau mengukur 

kemampuan menulis siswa dalam narasi berdasarkan teks wawancara. Pada aspek 

kualitas dan ruang lingkup isi meliputi satu kriteria, yakni kesesuaian tulisan dengan 

tema dalam teks wawancara. Tulisan yang baik itu harus memuat sebuah tema yang 

merupakan pokok pikiran dari keseluruhan isi tulisan. Ketika seseorang menuangkan 

pikiran atau gagasan ke dalam sebuah tulisan harus memperhatikan ketepatan dan 
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kesesuaian antara apa yang ditulis dengan tema yang telah ditentukan, sehingga 

diharapkan pembaca akan memahami apa yang disampaikan dalam isi tulisan tersebut 

karena isi tulisan merupakan bentuk penjabaran dari sebuah tema. Kaitannya dengan 

menulis narasi berdasarkan teks wawancara, dimana isi tulisan narasi yang dihasilkan 

harus disesuaikan dengan tema yang terdapat dalam teks wawancara. Sehingga 

informasi mengenai hal-hal penting yang terdapat dalam teks wawancara dapat 

disampaikan dengan baik kepada pembaca melalui tulisan narasi tersebut. 

Pada aspek organisasi dan penyajian isi meliputi satu kriteria, yakni 

pengembangan hal-hal penting dalam teks wawancara menjadi sebuah narasi. Sebuah 

karangan yang baik merupakan rangkaian dari hasil pengembangan tiap butir kalimat 

menjadi sebuah paragraf. Kemudian, setiap paragraf tersebut disusun dan dirangkai 

secara sistematis dan logis menjadi sebuah karangan. Mengubah teks wawancara 

menjadi narasi membutuhkan kemampuan dalam mengembangkan hal-hal penting 

mengenai informasi tentang suatu hal yang terdapat dalam teks wawancara, kemudian 

hal-hal penting tersebut dikembangkan menjadi sebuah tulisan narasi yang baik. 

Tulisan narasi tersebut akan menceritakan dan menggambarkan dengan sejelas-

jelasnya kepada pembaca tentang peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada 

sebuah kegiatan wawancara yang tertulis dalam teks wawancara. 

Pada aspek kohesi dan koherensi terdapat dua kriteria, yaitu keterpaduan antar 

kalimat serta penggunaan kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Setiap paragraf 

dalam sebuah tulisan harus mempunyai kalimat utama yang disertai pula dengan 

kalimat penjelas yang sesuai, agar dapat dikatakan sebagai paragraf yang sempurna. 

Keterpaduan antar kalimat yang satu dengan yang lain dalam satu paragraf maupun 
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antar paragraf dalam satu tulisan utuhharus disusun secara padu dan logis. Dalam 

mengubah teks wawancara menjadi narasi dimana hal-hal penting yang terdapat pada 

teks wawancara harus dikembangkan ke dalam sebuah kalimat yang padu dan logis 

kemudian kalimat-kalimat tersebut disusun dan dirangkai menjadi paragraf yang baik, 

sehingga terjadi keterkaitan yang baik antara paragraf berikutnya. Selain itu, cara 

penulisan kalimat langsung dan kalimat tak langsung dalam menulis narasi 

berdasarkan teks wawancara juga harus diperhatikan. Hal ini dimaksudkan agar butir-

butir kalimat dalam teks wawancara yang merupakan kalimat langsung atau kalimat 

yang secara langsung diucapkan oleh pembicara (narasumber) berupa pernyataan 

mengenai suatu informasi tertentu dalam sebuah kegiatan wawancara yang tersurat 

dalam teks wawancara, kemudian dijabarkan atau diuraikan dalam suatu bentuk narasi 

yang bersifat menceritakan mengenai peristiwa atau kejadian apa serta informasi apa 

yang tersurat dalam teks wawancara tersebut dengan cara mengubahnya menjadi 

kalimat tak langsung. 

Pada aspek mekanik meliputi dua kriteria, yaitu kosakata serta penggunaan 

tanda baca dan penggunaan huruf kapital. Menulis itu merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau tidak 

secara tatap muka dengan orang lain. Seorang penulis hendaknya harus terampil 

memanfaatkan kosakata dan memperhatikan penggunaan tanda baca serta penggunaan 

huruf kapital yang baik dan benar sesuai dengan aturan kepenulisan dalam kegiatan 

menulis. Hal ini dimaksudkan agar komunikasi secara tertulis antara penulis dan 

pembaca dapat berjalan lancar. Jika dalam sebuah kalimat utuh terdapat kosakata yang 

kurang tepat, maka arti dari kalimat tersebut juga akan kurang tepat dapat dikatakan 
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kalimat tersebut akan menjadi tidak efektif atau ambigu. Begitu pula dengan 

penggunaan tanda baca dan penggunaan huruf kapital, jika dalam sebuah kalimat 

terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda baca dan penggunaan huruf kapital, maka 

penyampaian pesan tersirat kepada pembaca dari kalimat tersebut tidak jelas sehingga 

kurang dipahami dengan baik oleh pembaca. Baik itu kesalahan penggunaan huruf 

kapital, kesalahan penggunaan tanda titik, kesalahan penggunaan tanda koma, dll. Hal 

seperti ini harus diperhatikan dengan baik oleh seorang penulis, agar tulisan yang 

dihasilkan dapat dipahami oleh pembaca dengan baik. 
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