
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
 
 

I.I  Latar Belakang 

 

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu sama lain. Dalam proses interaksi 

tersebut setiap manusia tentu harus memiliki kemampuan berkomunikasi untuk 

menghubungkannya. Kemampuan berkomunikasi itu bisa disebut juga kemampuan berbahasa. 

Bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi memegang peranan yang sangat penting bagi manusia 

karena bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan. Komunikasi 

menggunakan bahasa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi 

tulis.Melalui kedua sarana tersebut seseorang dapat mengemukakan pikiran dan keinginannya 

kepada orang lain, mempengaruhi atau dipengaruhi orang lain.  

 

Belajar bahasa menekankan kepada empat keterampilan, yaitu keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Oleh karena itu, 

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah selalu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulis. Keterampilan berbahasa merupakan tujuan 

akhir yang ingin dicapai dari pembelajaran bahasa di sekolah. Keterampilan tersebut harus 

dimiliki 

dan dikuasai dengan baik oleh semua siswa. Setiap siswa diharapkan dapat mengaplikasikan 

keempat keterampilan tersebut dalam pembelajaran di sekolah. 

 



Salah satu keterampilan berbahasa yang cukup kompleks ialah keterampilan menulis. 

Keterampilan menulis seseorang merupakan hasil dari sebuah proses belajar dan ketekunan. 

Keterampilan menulis menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan, seperti terampil 

memilih kata, terampil menuangkan gagasan, dan pandai menyusun kalimat berdasarkan ejaan 

yang disempurnakan (EYD).Keterampilan ini tidak cukup hanya dikuasai dengan cara 

mempelajari teori-teori tentang menulis saja, tetapi juga praktik atau pelatihan secara bertahap 

dan berlanjut. Praktik dan pelatihan menulis secara langsung dan berkelanjutan ini akan 

membuat seseorang menjadi terbiasa untuk mengasah kemahirannya dalam menulis.  

 

Setiap siswa di sekolah dituntut mampu berpikir dan terampil menulis/mengarang. Mereka 

dituntut untuk dapat membuat karangan sesuai dengan berbagai macam jenisnya.Salah satu jenis 

karangan yang harus dapat dikuasai oleh siswa adalah jenis karangan narasi. Jenis karangan 

narasi adalah jenis karangan yang berusaha menyampaikan serangkaian peristiwa menurut urutan 

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

sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita tersebut dan memenuhi keingintahuan 

pembaca.  

 

Karangan narasi menjadi penting untuk dapat dikuasai oleh para siswa di sekolah karena setiap 

siswa harus mampu membuat karangan yang memiliki suatu urutan rangkaian kejadian cerita 

yang teratur dari awal hingga akhir cerita, seperti yang menjadi ciri khas sebuah karangan narasi. 

Mengoordinasikan gagasan-gasasannya secara runtun sehingga menjadi sebuah karangan yang 

padu dan menarik untuk dibaca. Apabila siswa dapat membiasakan untuk membuat karangan 



dengan urutan kejadian yang baik dan teratur, hal ini akan membantu siswa untuk dapat 

membuat karangan-karangan lainnya dengan baik.  

 

Lebih rincilagi dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) kelas VII, dijelaskan bahwa dalam salah satu standar kompetensi, siswa diharapkan 

mampu mengungkapkan berbagai informasi dalam bentuk narasi dan pesan singkat dengan 

kompetensi dasar mengubah teks wawancara (jenis teks wacana dialog) menjadi karangan narasi. 

Oleh karena itu, siswa di tingkat SMP diharapkan mampu untuk menguasai kompetensi ini 

dengan baik. Siswa diharapkan dapat membuat karangan baik secara langsung, membuat 

karangan melalui jenis teks tertentu ataupun mengubah bentuk suatu teks menjadi sebuah bentuk 

karangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti kemampuan 

siswa dalam menulis karangan narasi melalui teks wacana dialog. Penulis mengambil subjek 

penelitian pada siswa kelas VII SMP Negeri  4 Bandarlampung tahun pelajaran 2009/2010. 

Dengan demikian, judul penelitian ini adalah Kemampuan Menulis Karangan Narasi 

Berdasarkan  Teks Wacana Dialog Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Bandarlampung Tahun 

Pelajaran 2009/2010. 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

”Bagaimanakah kemampuan menulis karangan narasi berdasarkan teks wacana dialog siswa 

kelas VII SMP  Negeri 4 Bandarlampung tahun pelajaran 2009/2010?”  

 

I.3  Tujuan Penelitian  



Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan menulis karangan narasi berdasarkan 

teks wacana dialog siswa kelas VII SMP Negeri 4 Bandarlampung tahun pelajaran 2009/2010. 

 

I.4 Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai 

berikut. 

a)  Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai tambahan referensi 

penelitian dalam bidang kebahasaan, khususnya dalam bidang keterampilan menulis terutama 

berkaitan dengan menulis karangan narasi yang didasarkan pada objek tertentu. 

b) Manfaat Praktis 

1. Memberikan gambaran kepada guru bidang studi Bahasa Indonesia tentang tingkat 

kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi berdasarkan teks wacana dialog khususnya 

di SMP Negeri 4 Bandarlampung tahun pelajaran 2009/2010. 

2. Mengetahui kemampuan dan kekurangan siswa dalam menulis karangan narasi berdasarkan 

teks wacana dialog. 

 

I.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP Negeri 4 Bandarlampung  

      tahun pelajaran 2009/2010. 



2. Objek penelitian adalah karangan narasi berdasarkan teks wacana dialog dengan 

memperhatikan isi karangan, aspek kebahasaan, dan aspek penataan gagasan, dan unsur 

intrinsik narasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


