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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Hakekat Bahasa Indonesia 

Tatat Hartati, dkk (2006 : 74-76) bahwa bahasa merupakan sarana 

untuk saling berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari 

yang lain, serta untuk meningkatkan pengetahuan intelektual dan 

kesusastraan merupakan salah satu sarana untuk menuju pemahaman 

tersebut. 

Iskandarwassid dan Sunendar (2009: 9) strategi pembelajaran bahasa 

adalah tindakan pengajar melaksanakan rencana mengajar bahasa 

Indonnesia. Disini, usaha pengajar dalam menggunakan beberapa variabel 

pengajaran bahasa Indonesia, seperti tujuan, bahan, metode dan alat, serta 

evaluasi, agar dapat mempengaruhi para peserta didik mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dapat pula dikemukakan bahwa strategi pembelajaran 

bahasa Indonesia, yaitu pola keterampilan pembelajaran yang dipilih dosen 

atau pengajar untuk melaksanakan program pembelajaran keterampilan 

berbahasa Indonesia. Program ini dirancang agar dapat menciptakan situasi 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas mental 

dan intelektual secara optimal untuk mencapai tujuan keterampilan 

berbahasa Indonesia yang terdiri atas keterampilan menyimak, keterampilan 

berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. 
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Djago dan Hendri Guntur Tarigan (1986: 22-23) fungsi bahasa ialah 

sebagai alat komunikasi. Komunikasi dapat berwujud langsung atau lisan, 

menyimak dan berbicara. Komunikasi dapat berwujud tidak langsung atau 

lisan, misalnya membaca dan menulis. Komunikasi dapat berlangsung 

dimana saja. Alat utama berkomunikasi ialah bahasa. Tatat Hartati, dkk 

(2006:) fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara 

serta sastra Indonesia sebagai hasil cipta intelektual produk budaya yang 

berkonsekuensi pada fungsi mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai: 

1. Sarana pembinaan kesatuan dan kesatuan bangsa. 

2. Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka 

pelestarian dan pengembangan budaya. 

3. Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan 

mengembanngkan ilmu pengetahuann, teknologi dan seni. 

4. Sarana penyebarluasan pemakaian Bahasa Indonesia yang baik untuk 

keperluan menyangkut berbagai masalah. 

5. Sarana pengembangann penalaran. 

6. Sarana pemahaman beragam budaya Indonesia melalui khazanah 

kesusastraan Indonesia. 

Adapun tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Siswa menghargai dan mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan (nasional) dan Bahasa Negara. 

2. Siswa memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk makna, dan fungsi, 

serta menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam 
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tujuan, keperluan dan keadaan. 

3. Siswa memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan 

kematangan sosial. 

4. Siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa (berbicara dan 

menulis). 

5.  Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. 

 Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup 

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut : 

a. Menulis.  

b. Menyimak.  

c. Mendengarkan.  

d. Membaca.  

Dari berbagai macam penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia di SD diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa, yang meliputi aspek membaca, menulis, mennyimak dan 

berbicara dan diharapkan siswa dapat berkomunikasi dengan Bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan 

mempelajari Bahasa Indonesia diharapkan siswa dapat mengembangkan 

potensi  yang dimilikinya sesuai denga kemampuan, bakat, minat, 
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kebutuhannya. 

 

2. Pembelajaran Menulis di Sekolah Dasar  

a. Hakikat Menulis 

Menurut Tarigan (2008: 3-4), mengemukakan bahwa menulis  

merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan 

orang lain.  

Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif 

karena penulis harus terampil menggunakan grofologi, strukur bahasa 

dan kosa kata. Keterampilan menulis ini tidak datang secara otomatis 

melainkan harus melalui latihan dan praktek yang banyak dan teratur. 

Adapun menurut Isah dan Iyos (2006: 98) bahwa 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. 

Dalam kehidupan modern ini dijelaskan bahwa keterampilan 

menulis sangat dibutuhkan. Kiranya tidaklah terlalu berlebihan bila kita 

katakan bahwa keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang 

yang terpelajar atau bangsa yang terpelajar.  

Tarigan (2008: 22-23) pada prinsipnya fungsi utama dari menulis 

adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat 
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penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir. Dapat 

menolong untuk berpikir secara kritis. Memudahkan untuk dapat 

merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memudahkan daya 

tanggap atau persepsi, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, 

menyusun urutan bagi pengalaman.Melalui tulisan juga dapat membantu 

menjelaskan pikiran-pikiran yang dirasakan. 

Keterampilan menulis itu tidak datang dengan sendirinya. Hal ini 

menunntut latihan yang cukup dann teratur serta pendidikan yang 

berprogram. 

Zainurrahman (2011: 74-75) kegiatan menulis melibatkan proses 

kognitif yang tidak selalu sederhana menjelaskannya. Proses kognitif 

dalam menulis dapat disederhanakan sebagai “proses berfikir” dalam 

kegiatan menulis. Dalam pengertian ini, menulis dipandanng sebagai 

sebuah proses “mematerialisasikan pikiran-pikiran” dalam bentuk yang 

bisa dikenali atau dibaca. Oleh karena itu, untuk bisa menulis dengan 

baik, bukan hanya keterampilan menulis saja yang dibutuhkann tetapi 

juga kemahiran berfikir. 

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa menulis 

merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 

menuangkan sebuah ide-ide pikiran atau gagasan yang ingin disampaikan 

penulis kepada orang lain sehingga dapat menghasilkan tulisan. Dengan 

begitu seseorang akan memiliki kosa kata sehingga keterampilan menulis 

siswa baik dan juga memiliki bahasa yang baik pula maka akan 
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bermanfaat bagi siswa itu sendiri. 

b. Tujuan Menulis 

Menurut  Hugo Hartig dalam Tarigan (2008: 24-25) tujuan 

penulisan sesuatu tulisan merangkumnya sebagai berikut : 

1. Assigment purpose (tujuan penugasan) 

Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama 

sekali. Penulis, menulis karena ditugaskan, bukan atas  kemauan 

sendiri (misalnya para siswa diberi tugas merangkum buku, sekertaris 

ditugaskan membuat laporan). 

2. Altruistic purpose (tujuan altruistic) 

Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan 

kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca menghargai 

persaan dan penalarannya, membuat hidup para pembaca lebih mudah 

dengan karyanya itu.  

3. Persuasive purpose (tujuan persuasif) 

Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran 

gagasan yang diutarakan.  

4. Informational purpose (tujuan informasional, tujuan penerangan) 

Tulisan yang bertujuan memberi informasi atau 

keterangan/penerangan  kepada para pembaca. 

5. Self-expressive purpose (tujuan pernyataan diri) 

Tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang 

pengarang kepada pembaca.  
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6. Creative purpose (tujuan kreatif) 

Tujuan ini erat berhubungan dengan tujuan pernyataan diri. Tulisan 

yang bertujuan mencapai nilai-nilai artistik, nilai-nilai kesenian.   

7. Problem Solving purpose (tujuan pemecahan masalah) 

Tujuan ingin memecahkan masalah yang dihadapi, ingin menjelaskan, 

menjernihkan, serta menjelajahi dan meneliti secara cermat pikiran-

pikiran dan gagasannya sendiri agar dapat diterima oleh para pembaca 

(Hipple, 1973: 309-311).  

Iskandarwassid dan Sunendar (2009: 292-293) tujuan pembelajaran 

keterampilan menulis berdasarkan tingkatannya: 

Tingkat Pemula : 

1) Menyalin satuan-satuan bahasa yang sederhana. 

2) Menulis satuan bahasa yang sederhana. 

3) Menulis pernyataan dan pertanyaan yang sederhana. 

4) Menulis paragraf pendek. 

Tingkat Menengah : 

1) Menulis pernyataan dan pertanyaan. 

2) Menulis paragraf. 

3) Menulis surat. 

4) Menulis karangan pendek. 

5) Menulis laporan. 

Tingkat Lanjut : 

1) Menulis paragraf. 
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2) Menulis surat. 

3) Menulis berbagai jenis karangan. 

4) Menulis laporan. 

Untuk setiap tingkat, teknik-teknik pengajaran keterampilan 

menulis dapat dilakukan dengan teknik-teknik yang tingkat kesulitannya 

harus disesuiakan  sesuai dengan tingkatan peserta didik, antara lain : 

1) Selusur kata 

2) Teka-teki silang 

3) Permainan jelajah waktu 

4) Elaborasi 

5) Siapa dia 

6) Acak kata 

7) Biografi 

8) Catatan harian 

9) Mengarang bersama 

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari 

pada menulis itu memiliki berbagai macam tujuan misalnya dengan 

menulis kita dapat mencurahkan perasaan, pikiran atau gagasan melalui 

tulisan. Setiap orang mempunyai tujuan menulis yang berbeda-beda 

tergantung dari sisi penulis dan sisi pembaca menyikapi hal tersebut 

seperti di kemukakan di atas. 

c. Jenis-jenis Tulisan 

Isah dan Iyos (2006: 99-100) jenis-jenis tulisan antara lain: 
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1) Tulisan narasi (kisah, naratif) 

Narasi merupakan suatu bentuk penembangan tulisan yang 

bersifat menyejarahkan sesuatu berdasarkan perkembangannya dari 

waktu ke waktu. 

2) Tulisan eksposisi (bahasan, paparan, ekspositoris) 

Tulisan eksposisi berupaya memberikan informasi. Oleh karena 

itu, di dalamnya terdapat pengembangan secara analitis dan 

kronologis. 

3) Tulisan deskripsi (pemerian, deskriptif) 

Jenis tulisan ini berkaitan dengan pengalaman panca indra, 

seperti pendengara, penglihatan, perabaan, penciuman, atau perasaan. 

Tulisan jenis deskripsi ini memberikan suatu gambaran tentang suatu 

peristiwa atau suatu kejadian. 

4) Tulisan argumentasi 

Argumentasi sebenarnya merupakan suatu jenis tulisan eksposisi 

yang bersifat khusus. Penulisannya berupaya meyakinkan atau 

membujuk pembaca untuk percaya dan menerima apa yang 

dikemukakannya. 

5) Tulisan prosedural 

Tulisan prosedural merupakan ranngkaian tuturan yang 

melukiskan sesuatu secara berurutan yang tidak boleh dibolak-balik 

unsurnya karena urgensi unsur yang lebih dahulu menjadi landasan 

unsur yang berikutnya. 
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6) Tulisan hortatorik (persuasi) 

Tulisan ini merupakan tuturan yang isinya bersifat ajakan, 

bujukan, atau nasihat. 

7) Tulisan dialog 

Tulisan dialog berisi percakapan yang berupa kalimat-kalimat 

langsung seorang pembicara dengan orang lain secara bergantian 

dalam peran pembicara dan pendengar. 

8) Tulisan surat 

Tulisan surat adalah tulisan yang berupa kalimat langsung 

seorang penulis yang ditujukan kepada teralamat (Rusyana, 1986; 

White, 1986; Llamzon, 1984; dan Sakri, 1989). 

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 

berbagai macam jenis tulisan yang mempunyai tujuan yang berbeda-

beda. Dan diharapkan dengan adanya berbagai macam jenis tulisan, akan 

lebih mudah untuk mengenal macam-macam tulisan dan mempermudah 

untuk membedakan dari setiap jenis-jenis tulisan.  

d. Fungsi Menulis 

Menurut Rusyana dalam Isah dan Iyos (2006: 101-102) fungsi 

menulis dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi kegunaan dan perannya 

dalam mengarang. 

1) Fungsi Kegunaan 

a. Melukiskan  

Dalam tulisan itu penulis menggambarkan, atau mendeskripsikan 
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sesuatu, baik menggambarkan wujud benda atau mendeskripsikan 

keadaan sehingga pembaca dapat membayangkan secara jelas apa 

yang digambarkan atau dideskripsikan penulisnya. 

b. Memberi Petunjuk 

Dalam tulisan ini penulis memberikan petunjuk tetang cara 

melaksanakan sesuatu. 

c. Memerintahkan 

Penulis dalam karangann ini memberi perintah, permintaan, 

anjuran, nasihat, agar pembaca memenuhi keinginan penulis. 

d. Mengingat 

Penulis karangan ini mencatat peristiwa, keadaan, keterangan, 

dengan tujuan mengingat atau hal-hal penting itu tidak terlupakan. 

e. Berkorespondensi 

Dalam karangan ini penulis melakukan surat-menyurat dengan 

orang lain. 

2) Fungsi Peranan 

a. Fungsi Penataan 

Pada waktu menulis terjadi penataan terhadap gagasan, pikiran, 

pendapat, imajinasi, dan penataan terhadap penggunaan bahasa 

untuk mewujudkan tulisan itu, maka pikiran, gagasan, dan lain-lain 

itu diwujudkan secara tersusun. 

b. Fungsi Pengawetan 

Hal-hal yang kita tulis biasanya kita simpan untuk dibaca kembali 
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pada saat yang lain baik oleh penulis sendiri maupun oleh orang 

lain. 

c. Fungsi Penciptaan 

Mengarang berarti menciptakan sesuatu yang baru diantara 

gagasan, pikiran, pendapat, atau imajinasi itu mungkin tidak ada 

sebelumnya atau tidak demikian susunannya. 

d. Fungsi Penyampaian 

Gagasan, pikiran, imajinasi itu yang sudah ditata dan diawetkan 

dalaam wujud tulisan dapat dibaca atau disampaikan kepada yang 

lain. 

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa fungsi 

menulis itu bermacam-macam, tergantung bagaimana kita 

memanfaatkannya, dengan tulisan kita dapat mengingat peristiwa 

pentinng melalui tulisan, selain itu melalui tulisan kita dapat mengerti 

apa yang ada dalam pikiran si penulis melalui tulisannya.  

e. Manfaat Menulis 

Isah dan Iyos (2006:102-103) manfaat menulis diantaranya 

yaitu: 

1) Mengetahui kemampuan dan potensi diri serta pengetahuan tentang 

topik yang dipilih. 

2) Dengan mengembangkan berbagai gagasan penulis terpaksa 

bernalar, menghubung-hubungkan serta membandingkan fakta-

fakta yang mungkin tidak pernah kita lakukan kalau tidak menulis. 
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3) Lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi 

sehubungan dengan topik yang ditulis. Dengan demikian, kegiatan 

menulis memperluas wawasan baik secara teoritis maupun 

mengenai fakta-fakta yang berhubungan. 

4) Menulis berarti mengorganisasi gagasan secar sistematik serta 

mengungkapkannya secara tersurat. 

5) Melalui tulisan dapat menjadi peninjau dan penilai 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 (Sabarti, 1988:2). 

Dari penjelasan mengenai manfaat menulis di atas, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa manfaat menulis yaitu untuk menggali 

potensi yang terdapat dalam diri kita serta dengan menulis dapat 

mengungkapkan yang ada dipikiran  kepada pembaca, sehingga 

pembaca diharapkan mengerti maksud dari si penulis melalui tulisan. 

f. Teknik Pengajaran Menulis  

  Djago dan H.G. Tarigan (1986: 187-226) adapun macam-

macam teknik pengajaran menulis antara lain: 
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1) Menyusun kalimat 

2) Memperkenalkan karangan 

3) Meniru model 

4) Karangan bersama 

5) Mengisi 

6) Menyusun kembali 

7) Menyelesaikan cerita 

8) Menjawab pertanyaan 

9) Meringkas isi bacaan 

10) Parafrase 

11) Reka cerita gambar 

12) Memeriakan 

13) Mengembangkan kata kunci 

14) Mengembangkan kalimat topik 

15) Mengembangkan judul 

16) Mengembangkan peribahasa 

17) Menulis surat 

18) Menyusun dialog 

19) Menyusunn wacana 

Dari macam-macam teknik pengajaran menulis di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa dalam penggunaan teknik pengajaran menulis 

dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat dan 

karakteristik peserta didik, sehingga diharapkan dapat menciptakan 
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pembelajaran yang menarik. 

 

3. Karangan Narasi  

a. Hakikat  Karangan Narasi 

(Zainurrahman, 2011: 37) narasi mungkin merupakan genre yang 

paling mudah dikenal dan memiliki banyak ragam, sesuai dengan fungsi 

sosialnya. Narasi adalah tulisan yang menceritakan sebuah kejadian. 

Sedangkan menurut Isah dan Iyos (2006: 99) narasi merupakann suatu 

bentuk pengembangan tulisan yang bersifat menyejarahkan sesuatu 

berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu. 

Gorys Keraf (2007 : 135-136) narasi sebagai suatu bentuk wacana 

yang sasaran utamanya adalah tindak-tanduk yang dijalin dan 

dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan 

waktu. Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha 

mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah 

pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Narasi juga dapat 

diartikan sebagai suatu bentuk wacana yanng berusaha menggambarkan 

dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah 

terjadi. 

Dari penjelasan tentang pengertian narasi di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa narasi adalah suatu karangan yang menceritakan 

suatu kejadian atau serangkaian peristiwa dengan memperhatikan urutan 

waktunya. 
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b. Elemen dan Struktur Karangan Narasi 

(Zainurrahman, 2011:38-42) karangan narasi memiliki empat 

elemen wajib dan satu elemen opsional. Keempat elemen wajib antara 

lain orientasi, komplikasi, evaluasi,dan resolusi. Sementara satu elemen 

opsional adalah koda (Anderson dan Anderson, 1997:8; Evans, 2000; 

Alwasilah dan Alwasilah,2005; Feez dan Joyce, 2003).  

1. Orientasi 

Orientasi berfungsi sebagai tempat dimana penulis memperkenalkan 

latar atau setting, serta memperkenalkan tokoh dalam cerita. 

2. Komplikasi 

Komplikasi berfungsi untuk menyampaikan konflik yang terjadi 

dalam cerita. Komplikasi, menurut para pakar, merupakan inti dari 

cerita (Feez dan Joyce, 2003; Christie dan Derewiank, 2008).  

3. Evaluasi 

Pentingnnnya evaluasi dalam tulisan narasi adalah untuk memberikan 

alasan terhadap terjadinya konflik dalam komplikasi. Dalam evaluasi, 

penulis menggambarkan bagaimana perasaan, pemikiran, dan respon 

tokoh terhadap masalah. 

4. Resolusi 

Resolusi berfungsi untuk menggambarkan upaya tokoh untuk  

memecahkan persoalan dalam komplikasi, dengan dasar-dasar dan 

alasan yang terdapat dalam evaluasi. 

5. Koda 
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Setiap narasi sudah pasti memuat sejumlah pesan moral atau unsur 

pendidikan ini dinamakan koda. Koda merupakan elemen yang 

sifatnya opsional yaitu apakah koda itu ditulis (jika itu narasi tertulis) 

secara implisit atau tidak. 

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam 

sebuah karangan narasi terdapat elemen-elemen unsurnya yang tertuang 

dalam isi karangan, sehingga pembaca akan dapat mengerti dan 

memahami maksud dari isi cerita serta pesan moral yang terkandung 

dalam sebuah cerita.   

c.   Macam-Macam Karangan Narasi  

Gorys Keraf (2007:136-139) ada dua macam jenis karangan narasi, 

antara lain: 

1. Narasi Ekspositoris 

Narasi ekspositoris bertujuan unntuk menggugah pikiran para 

pembaca untuk mengetahuai apa yang dikisahkan. Sasaran utamanya 

adalah rasio, yaitu 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. 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 
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saja, dan dapat pula dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan yang 

bersifat khusus adalah narasi yang berusaha menceritakan suatu 

peristiwa yang khas, yang hanya terjadi satu kali. 

2. Narasi Sugestif 

Narasi sugestif pertama-tama bertalian dengan tindakan atau 

perbuatan yang dirangkaikan dalam suatu kejadian atau peristiwa. 

Sasaran utamanya berusaha memberi makna atas peristiwa atau 

kejadian itu sebagai suatu pengalaman. Karena sasarannya adalah 

makna peristiwa atau kejadian, maka narasi sugestif selalu melibatkan 

daya khayal (imajinasi). 

Narasi sugestif merupakan suatu rangkaian peristiwa yang 

disajikan sekia macam sehinngga merangsang daya khayal para 

pembaca. 

Adapun narasi ekpositoris dan narasi sugestif memiliki ciri-ciri 

yang berbeda, annntar lain: 

1) Narasi ekpositoris memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Memperluas pengetahuan. 

b. Menyampaikan iformasi mengenai suatu kejadian. 

c. Didasarkan pada penalaran untuk mencapai kesepakatan 

nasional. 

d. Bahasanya lebih cenderung ke bahasa informatif dengan menitik 

beratkan pada penggunaan kata-kata denotatif.  

2) Narasi sugestif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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a. Menyampaikan suatu makna atau amanat yang tersirat. 

b. Menimbulkan daya khayal. 

c. Penalaran hanya berfunngsi sebagai alat untuk menyampaikan 

makna, sehingga kalau perlu penalaran dapat dilanggar. 

d. Bahasanya lebih cenderung ke bahasa figuratif dengan menitik 

beratkan pada penggunnaan kata-kata konotatif. 

Dari pejelasan mengenai macam-macam dari karangan narasi di 

atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam karangan narasi ada yang 

bertujuan untuk memperluas pengetahuan para pembacanya, dan ada 

pula yang bertujuan memberi makna atas suatu peristiwa sehingga 

dengan begitu akan menciptakan kesan bermakna atas pengalamannya 

itu. 

 

4. Pendekatan  Problem Based Instruction 

a. Pengertian Problem Based Instruction.  

Menurut Arends pada Trianto (2011 : 92) pembelajaran 

berdasarkan masalah atau problem based instruction merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang 

autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sediri, 

mengembangkan inkuiri dan keterampilann berpikir tingkat lebih tinggi, 

mengembangkan kemandirian, dan percaya diri. 

Pembelajaran berdasarkan masalah dapat terjadi jika guru dapat 

menciptakan lingkungan kelas yang terbuka dan membimbing pertukaran 
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gagasan, pembelajaran ini juga banyak menumbuhkembangkan aktivitas 

belajar baik individu maupun kelompok.  

b. Ciri-Ciri  Problem Based Insruction  

Menurut Arends dalam Trianto (2011: 93-94) ciri-ciri pembelajaran 

berdasarkan masalah atau Problem Based Instruction  adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengajuan masalah atau pertanyaan 

Bukannya mengorganisasikan di sekitar prinsip-prinsip atau 

keterampilan akedemik tertentu, pembelajaran  berdasarkan masalah 

mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah 

yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna 

untuk siswa. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata autentik, 

menghindari jawaban sederhana, dan memungkinkan adanya 

berbagai maacam solusi untuk situasi itu. 

2. Berfokus  pada keterkaitan  antar disiplin ilmu 

Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin 

berpusat pada mata pelajaran tertentu, masalah yang akan diselidiki 

benar-benar nyata agar dalam pemecahannya, siswa meninjau 

masalah itu dari banyak pelajaran serta mengaitkan atau melibatkan 

berbagai disiplin ilmu.  

3. Penyelidikan autentik 

Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa 

melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata 
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terhadap masalah nyata. Siswa menganalisis dan merumuskan 

masalah, mengembangkan dan meramalkan hipotesis, 

mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan 

eksperimen membuat kesimpulan dan menggambarkan hasil karya.  

4. Menghasilkan produk dan memamerkan hasil karya 

Pada pembelajaran berdasarkan masalah, siswa bertugas 

menyusun hasil penelitiannya dalam bentuk karya (karya tulis atau 

penyelesaian) dan memamerkan hasil karyanya. Artinya, hasil 

penyelesaian masalah siswa ditampilkan atau dibuatkan laporannya. 

Produk dapat berupa laporan, model fisik, video dan lain-lain. 

5. Kolaborasi 

Pada pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa 

yang melakukan kerja sama satu dengan yang lainnya, paling sering 

secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerja sama 

memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam 

tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang utuk berbagi 

inkuiri dan dialog untuk mengembangkan keterampilan sosial dan 

keterampilan berpikir.  

c. Tujuan  Problem Based Instruction.  

Berdasarkan karakter tersebut, pembelajaran berdasarkan masalah 

memiiki tujuan : 

1. Membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan 

keterampilan pemecahan masalah. 
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Pembelajaran berdasarkan masalah  memberikan dorongan 

kepada peserta didik untuk tidak hanya berpikir sekedar berpikir 

sesuai sesuai yang bersifat konkret, tetapi lebih berpikir terhadap ide-

ide yang abstrak dan konkret, dengan kata lain melatih siswa untuk 

memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

2. Belajar peranan orang dewasa yang autentik 

Menurut Resnick (dalam Ibrahim dan Nur, 2007 :7), maka 

pembelajaran berdasarkan masalah amat penting untuk menjembatani 

antara pembelajaran di sekolah formal dengan aktivitas mental yang 

praktis yang dijumpai diluar sekolah. Berdasarkan pendapat Resnick 

tersebut, maka pembelajaran berdasarkan masalah memiliki tujuan 

yaitu : 

a. Mendorong kerjas sama melaksanakan tugas.  

b. Memiliki elemen-elemen belajar magang, hal ini mendorong 

pengamatan dan dialog dengan orang lain, sehingga secara 

bertahap, suswa dapat memahami peran orang yang diamti atau 

yang diajak dialog.  

c. Melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri, sehinggan 

memungkinkan mereka menginterpretasikan dan menjelaskan 

fenomena dunia nyata dan membangun pemahaman terhadap 

fenomena secara mandiri.  

3. Menjadi pembelajar yang mandiri  

Dengan bimbingan guru yang secara berulang-ulang 
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mendorong dan mengarahkan mereka mengajukan pertanyaan, 

mencari penyelesaian terhadap masalah nyata oleh mereka sendiri, 

siswa belajar untuk menyelesaikan tugas-tugas itu secara mandiri 

dalam hidupnya kelak.  

d. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based 

Instruction.  

Menurut Ibrahim dalam Trianto (2011 :97) di dalam kelas PBI, 

peran guru berbeda dengan kelas tradisional. Peran guru di dalam kelas 

PBI antara lain sebagai berikut: 

1) Mengajukan masalah atau mengorientasikan siswa kepada masalah 

autentik, yaitu masalah kehidupann nyata sehari-hari. 

2) Memfasilitasi/membimbing penyelidikan misalnya melakukan 

pengamatan atau melakukan eksperimen/percobaan. 

3) Memfasilitasi dialog siswa. 

4) Mendukung belajar siswa. 

 Pada pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari  5 (lima) 

langkah  utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan 

situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian analisis hasil kerja siswa. 

Kelima langkah tersebut dijlelaskan berdasarkan langkah-langkah pada 

Tabel 2.1 
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Tabel  2.1. 

Pembelajaran Problem Based Instruction 

Tahap Tingkah Laku Guru 

 

Tahap- I 

Orientasi siswa 

pada masalah 

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik/hal-hal yang 

dianggap perlu atau dibutuhkan.  

b. Mengajukan fenomena atau demonstrasi 

atau  cerita untuk memunculkan 

masalah.  

c. Memotivasi siswa untuk terlibat aktif 

dalam pemecahan masalah yang dipilih.  

Tahap -2 

Mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

a. Membagi siswa ke kelompok. 

b. Membantu siswa dalam mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas-tugas yang 

berkaitan dengan masalah.  

Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

a. Mendorong siswa dalam mengumpulkan 

 informasi yang diperlukan, melaksanakan 

 eksperimen dan penyelidikan untuk 

 menjelaskan dan menyelesaikan masalah.  

Tahap-4 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

a. Membantu siswa dalam merencanakan dan 

 mempersiapkan karya sesuai seperti 

video,  laporan dan model serta membantu 

mereka  membagi tugas dengan 

temannya.  

Tahap-5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

a. Membantu siswa untuk melakukan 

refleksi  atau evaluasi terhadap 

penyelidikan dan  proses yang digunakan.  

 

 e. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran berbasis masalah atau 

Problem Based Instruction. 

1. Keunggulan Pembelajaran Poblem Based Instruction.  

 Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan 

 Dilatih untuk dapat bekerjasama dengan siswa lain. 

 Dapat memperoleh dari berbagai sumber.  
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 Siswa dilibatkan pada kegiatan belajar, sehingga pengetahuannya 

benar-benar diserap dengan baik.  

2. Kelemahan Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) 

 Untuk siswa yang malas tujuan model ini tidak dapat tercapai. 

 Membutuhkan banyak waktu dan dana untuk mempersiapkan.  

 Tidak semua pelajaran dapat diterapkan dengan metode ini. 

 

5. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

Perkembangan ilmu penetahuan dan teknologi pada saat ini 

mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil 

teknologi dalam proses belajar. Para guru dituntut agar mampu 

menggunakan alat-alat yang disediakan oleh sekolah. Di samping mampu 

menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut untuk dapat 

mengembangkan ketermpilan membuat media pembelajaran yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Menurut Oemar Hamalik 

(1982: 23) bahwa media pembelajaran adalah alat, metode dan teknik 

yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan 

interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran 

di sekolah. 

Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam 

pengajaran. Media pengajaran juga sebagai alat bantu mengajar. Menurut 

Sudjana (2002: 2) manfaat media pengajaran dalam proses pembelajaran: 
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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, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran yang lebih baik. 

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi. 

4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. 

b. Pengertian Media Foto 

Media foto atau dapat disebut juga gambar fotografi secara luas 

dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari surat kabar, majalah, 

brosur, buku maupun dari internet.  Foto dapat digunakan oleh guru 

secara efektif dalam kegiatan belajar-mengajar. Foto dapat membantu 

mendorong para siswa dan dapat membangkitkan motivasi dan minatnya 

pada pelajaran. Membantu dalam mengembangkan kemampuan 

berbahasa dan pernyataan kreatif dalam bercerita. Foto atau gambar 

fotografi merupakan salah satu media pengajaran yang sangat dikenal di 

dalam setiap kegiatan pengajaran. Dalam Oemar Hamalik (1982: 81) 

dapat disimpulkan bahwa foto atau gambar fotografi adalah gambar yang 

tidak diproyeksikan, terdapat dimana-mana, baik di lingkungan anak-

anak maupun di lingkungan orang dewasa, mudah diperoleh dan 

ditunjukkan kepada anak-anak. 

Foto termasuk dalam gambar tetap atau still picture yang terdiri 

dari dua kelompok, yaitu: 
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1. Flat opaque picture atau gambar datar tidak tembus pandang, 

misalnya: gambar fotografi atau foto, gambar dan lukisan tercetak. 

2. Transparant piture atau gambar tembus pandang, misalnya: film slides, 

film strips dan transparencies. 

Keuntungan yang dapat diperoleh dari foto atau gambar fotografi 

dalam hubungannya dengan kegiatan pengajaran, antara lain: 

1. Mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar-mengajar. 

2. Harganya relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pengajaran 

lainnya. 

3. Foto dapat dipergunakan dalam banyak hal. 

4. Foto dapat menerjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak menjadi 

lebih realistik. 

Sekalipun demikian setiap media pengajaran selalu mempunyai 

kelemahan-kelemahan tertentu, begitu juga halnya dengan foto. 

Kelemahannya antara lain: 

1. Beberapa gambarnya sudah cukup memadai akan tetapi tidak cukup 

besar ukurannya bila dipergunakan untuk tujuan pengajaran kelompok 

besar. 

2. Foto adalah berdimensi dua, sehingga sukar untuk melukiskan bentuk 

sebenarnya yang berdimensi tiga. 

3. Foto bagaimanapun indahnya tetap tidak memperlihatkan gerak seperti 

halnya gambar hidup. 
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B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Menulis karangan narasi merupakan keterampilan bahasa yang 

dibelajarkan sejak dini yaitu Sekolah Dasar (SD), dalam kegiatan ini siswa 

dapat menuangkan gagasan ide, pikiran perasaan dan kepekaan emosi yang 

berkembang dari gagasan yang kreatif. Keterampilan menulis karangan narasi 

memerlukan proses dalam pelaksanaannya, tidak bisa diperoleh begitu saja. 

Menulis karangan narasi perlu dipelajari dan perlu dilatih berkali-kali kepada 

siswa agar siswa berhasil dalam menulis karangan narasi yang baik. Tidak 

akan cukup siswa hanya dibekali dengan teori, tetapi diberi arahan dan 

bimbingan agar dapat menghasilkan karangan narasi yang baik tanpa harus 

Kondisi awal 

siswa 

Guru belum 

mengajarkan penerapan 

pendekatan  Problem 

Based Instruction 

Keterampilan  

menulis karangan 

narasi rendah  

 

Tindakan 

 

 

  

Siklus I 

Pendekatan Problem 

Based Instruction.  

Observasi dan Evaluasi 

Siklus II 

Pendekatan Problem Based 

instruction.  

Observasi  dan Evaluasi 

Guru menggunakan 

pendekatan Problem 

Based Instruction 

dengan media foto.  

Kondisi akhir 

siswa 

Keterampilan  

menulis karangan 

narasi meningkat.  

PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS ...,GALUH WANDITOATI,PGSD, UMP 2012



36 

 

kehilangan kreativitasnya, apalagi siswa sekolah dasar (SD) yang masih 

berpikir konkret, pasti sangat membutuhkan bimbingan dari gurunya di dalam 

membuat karangan narasi.  

Supaya menghasilkan karanga narasi yang baik tanpa harus kehilangan 

kreativitas di dalam kegiatan pembelajaran, maka peneliti disini mengenalkan 

dan memerapkan suatu pendekatan pembelajaran yang tepat. Salah satu 

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti disini adalah 

pembelajaran Problem Based Instruction. Problem Based Instruction akan 

menciptakan kondisi yang kondusif, yang membutuhkan tanggung jawab 

siswa baik secara individu maupun kelompok untuk belajar mandiri, berpikir 

secara intelektual dan untuk lebih keras lagi. Disini peneliti juga menggunakan 

sebuah media yaitu foto bencana alam yang diharapkan akan dapat 

mempermudah siswa dalam pembuatan karangan narasi. 

Dengan penerapan pembelajaran Pembelajaran Problem Based 

Instruction dan adanya media foto bencana alam siswa akan dapat langsung 

menemukan ide-ide yaitu objek-objek yang pernah dilihat ataupun 

pengalaman-pengalaman pribadinya sebagai sasaran dalam pembuatan 

karangan narasi. Contoh : keindahan alam, lingkungan sekolah, keramaian 

kota, dan sebagainya.  

Dari uraian di atas, menurut asumsi peneliti, dengan pembelajaran 

berdasarkan masalah atau  Problem Based Instruction dan dilengkapi dengan 

adanya media foto bencana alam siswa langsung dapat menemukan ide-idenya 

yaitu dengan objek yang pernah dilihat atupun pengalaman-pengalaman 
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pribadi sebagai sasaran dalam pembuatan karanga narasi, dengan potensi yang 

dimiliki siswa akan dapat mengungkapkan kata-kata sehingga menjadi sebuah 

karanga narasi yang baik. 

 

C. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dikemukakan  

hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis karangan 

narasi dapatkah ditingkatkan dengan melalui pembelajaran berdasarkan 

masalah atau Problem Based Instruction dengan media foto bencana alam.  
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