
 

 
II. LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengertian Kemampuan 

Kemampuan adalah suatu kesanggupan untuk menggunakan unsur-unsur kesatuan bahasa dan 

menyampaikan maksud atau pesan tertentu dalam keadaan yang sesuai (Nababan, 1984: 39). 

Kemampuan adalah kesanggupan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang 

(Poerwadarminta, 1984: 125).  

 

Berdasarkan dua pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa kemampuan adalah suatu 

kesanggupan atau keterampilan seseorang untuk menyampaikan maksud atau pesan tertentu yang 

diinginkannya dan diwujudkan melalui sebuah tindakan. Kemampuan tersebut akan terealisasi 

dalam sebuah tindakan seseorang dengan tujuan tertentu sesuai keinginan masing-masing.  

 

2.2 Pengertian Menulis  

Menurut pendapat Tarigan (1994: 21) 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. Menulis dapat didefinisikan sebagai suatau kegiatan penyampaian 

pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya (Yunus 

Mohammad dan Suparno, 2004:1.3).Menulis merupakan kegiatan dan sekaligus keterampilan 

menuangkan atau mengungkapkan gagasan atau pikiran melalui saluran bahasa tulis. Oleh sebab 

itu, dapat dikemukakan bahwa menulis merupakan suatu keterampilan proses dari memikirkan 



gagasan yang akan disampaikan kepada pembaca sampai dengan menentukan cara 

mengungkapkan atau menyajikan gagasan itu dalam rangkaian kalimat (Mustofa, 2006:6). 

 

Dari beberapa pendapat di atas, penulis mengacu pada pendapat Yunus dan Suparno yang 

menyatakan menulis sebagai suatau kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya  

 

2.3  Jenis-Jenis Karangan 

Menurut pendapat Yunus Mohammad dan Suparno (2004: 4.1) jenis karangan ada lima, yaitu (1) 

narasi, (2) deskripsi, (3) eksposisi, (4) argumentasi, dan (5) persuasi. Alwasilah Suzanna dan 

Alwasilah Chaedar (2005: 111) berpendapat bahwa terdapat empat jenis karangan yaitu narasi, 

deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Dari beberapa pendapat di atas, penulis mengacu pada 

pendapat Yunus Muhammad dan Suparno yang menyatakan ada lima jenis karangan, yaitu 

narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. 

 

2.3.1  Narasi 
 
Narasi adalah karangan yang menceritakan proses kejadian suatu peristiwa (Yunus Mohammad 

dan Suparno, 2004: 1.10). Sasarannya adalah memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya 

kepada pembaca mengenai fase, langkah, urutan, atau rangkaian terjadinya sesuatu hal. Walau 

demikian, narasi bisa saja dimulai dari peristiwa tengah atau paling belakang, sehingga 

memunculkan flashback (Alwasilah Suzanna dan Alwasilah Chaedar, 2005: 119). Karangan 

narasi pada umumnya ditujukan untuk menggerakkan aspek emosi. Melalui karangan narasi, 

pembaca dapat membentuk citra atau imajinasi. Aspek intelektual tidak banyak digunakan dalam 

memahami karangan narasi. 



Contoh karangan narasi : 

Maka pada suatu malam purnama, terjadilah percakapan dalam toilet satu. ”Kita harus 
sabar menerima keadaan ini,” ucap suara berat atap genteng mengingatkan rekan-
rekannya sesama komponen toilet. ” Sabar, sabar, saya sudah sabar sejak dulu! Saya 
menerima dinding saya ditulisi yang jorok-jorok! Saya menahan tubuh manusia yang 
bergesek sambil berdiri! Saya terima diludahi! Tuhan saja tak pernah meludahi! Dengan 
kuasa-Nya ia menjadikanku ada, agar berguna bagi kehidupan! Apakah itu masih kurang 
sabar namanya?” Dinding Barat bergetar pelan, melepas kulit arinya yang telah 
mengelupas.  
     ( Tias Tatanka, Percakapan Toilet ) 
 

 
Contoh  di atas termasuk jenis karangan narasi karena memiliki proses rangkaian kejadian dari 

suatu peristiwa. Dalam contoh di atas juga mengandung unsur-unsur intrinsik yang merupakan 

ciri karangan narasi, misalnya alur cerita, tokoh dan latar cerita. 

 

2.3.2 Deskripsi 

Dari segi istilah deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan 

keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, mendengar, mencium, dan 

merasakan) apa yang dlukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Deskripsi tidak hanya terbatas 

pada apa yang dapat dilihat, tetapi juga segala sesuatu yang dapat dirasakan (Yunus Mohammad 

dan Suparno, 2004: 4.5). Karangan jenis ini bermaksud menyampaikan kesan-kesan tentang 

sesuatu dengan sifat dan gerak-geriknya, atau sesuatu yang lain kepada pembaca. Misalnya, 

deskripsi tentang suasana pasar tradisional yang hiruk pikuk atau tentang suasana malam yang 

sunyi senyap. Sesuatu yang dideskripsikan tidak hanya terbatas pada apa kita lihat saja, tetapi 

juga apa yang dapat kita pikir, seperti rasa takut, jijik, haru, dan kasih sayang. 

 

Ciri-ciri karangan deskripsi menurut Keraf (1992: 98) adalah sebagai berikut. 



1. Berisi perincian-perincian sehingga objeknya seolah-olah terpancang di depan mata 

pembaca. 

2. Dapat menimbulkan kesan dan daya khayal pembaca. 

3. Berisi penjelasan yang menarik minat serta perhatian orang lain atau pembaca. 

4. Menyampaikan sifat dan semua perincian wujud yang dapat ditemukan pada objek itu. 

5. Menggunakan bahasa yang cukup hidup dan bersemangat serta konkret. 

Contoh karangan deskripsi : 

Rumah kuno itu sunyi. Ruang tengah senantiasa ada dalam suasana remang-remang 
karena jendela-jendela di pinggir pada diambil oleh kamar-kamar di kanan kirinya. Meja 
marmer yang dengan kaki rampingnya berdiri seperti kijang kena pesona dewa-dewa, 
terletak tepat di bawah mahkota lampu minyak yang sudah tak ada lampunya lagi. 
Cahaya sedikit yang ada dalam ruangan itu datangnya dari sumber di penjuru lain: sebuah 
balon lampu yang dipasang di atas lubang pintu, lebih atas lagi ada lukisan huruf Arab 
yang berbunyi ”Allah” dan seuntai kulit ketupat yang sudah kering.  

      (Nugroho Notosusanto, Tayuban) 
 
 
Contoh penggalan karangan di atas termasuk jenis karangan deskripsi karena menggambarkan 

atau melukiskan suatu ruangan di sebuah rumah dengan penjelasan-penjelasan yang ada di 

dalamnya. Rincian penjelasan gambaran tersebut dapat menimbulkan daya khayal sehingga 

seperti melihat langsung tempat tersebut di depan mata pembaca. Ruang tengah dengan cahaya 

remang-remang yang memiliki sebuah meja marmer dengan kaki meja yang ramping dan kokoh 

seperti kaki seekor kijang dan di sisi lainnya terdapat sebuah lukisan huruf arab berbunyi Allah 

juga seuntai kulit ketupat yang sudah mengering. Berdasarkan gambaran tersebut, pembaca 

seolah-olah bisa merasakan berada di dalam ruang tengah itu walaupun hanya dengan 

membacanya. 

 

2.3.3  Eksposisi 



Eksposisi adalah tulisan yang tujuan utamanya mengkalirifikasi, menjelaskan, mendidik, atau 

mengevaluasi sebuah persoalan (Alwasilah Suzanna dan Alwasilah Chaedar, 2005: 111). Dalam 

karangan eksposisi, masalah yang dikomunikasikan terutama berupa informasi. Penulis berniat 

untuk memberi informasi atau memberi petunjuk kepada pembaca sehingga dapat memperluas 

atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Sasarannya adalah menginformasikan 

sesuatu tanpa ada maksud mempengaruhi pikiran, perasaan, dan sikap pembacanya. Fakta dan 

ilustrasi yang disampaikan penulis sekedar memperjelas dari yang akan disampaikan.  

Contoh karangan eksposisi :  

Televisi sesungguhnya hanya memberikan informasi kepada dua indra, mata dan telinga. 
Sementara itu, ketajaman visual dan pandangan tiga dimensional pada anak sebelum 
berkembang sepenuhnya sampai usia empat tahun. Gambar yang dihasilkan layar televisi 
adalah gambar dua dimensi, tidak fokus dan kabur, karena tersusun atas titik-titik sinar. 
Itu membuat mata anak-anak harus memaksakan diri agar gambar terlihat lebih jelas. 

       ( Pikiran Rakyat, 5 Juli 2007) 

 

Contoh penggalan karangan di atas termasuk jenis karangan eksposisi karena memberikan 

penjelasan atau informasi kepada pembacanya. Dalam contoh tersebut menyampaikan informasi 

mengenai televisi, yaitu media audio visualyang dapat membuat mata mengalami kerusakan 

karena mata dibuat bekerja dengan sangat ekstra untuk dapat melihat gambar dari televisi 

tersebut yang berupa gambar dua dimensi. Itulah sebabnya banyak anak-anak yang mengalami 

kerusakan mata karena menonton televisi dari jarak yang terlalu dekat.  

 

2.3.4  Argumentasi 

Argumentasi adalah karangan yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai 

kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya (Yunus Mohammad dan Suparno, 

2004:1.12).Karena tujuannya meyakinkan pendapat atau pemikiran pembaca, maka penulis akan 



menyajikan secara logis, kritis, dan sistematis bukti-bukti yang dapat memperkuat keobjektifan 

dan kebenaran yang disampaikan sehingga dapat menghapus konflik dan keraguan pembaca 

terhadap pendapat penulis. Pada setiap karangan argumentasi selalu didapati alasan atau 

bantahan yang memperkuat ataupun menolak sesuatu pendapat, pendirian, atau gagasan sehingga 

memengaruhi keyakinan pembaca untuk berpihak atau sependapat dengan penulis karangan. 

Bentuk argumentasi dapat dijumpai pada tulisan-tulisan ilmiah seperti makalah, esai, artikel, dan 

lain-lain. 

Contoh karangan argumentasi :  

Berdasarkan data dari BPS tahun 2000 menunjukkan bahwa sumber daya lahan kering di 
Sumatera mendekati luas 5 juta hektar dan luas lahan telantar sekitar 2,5 juta hektar. 
Untuk lahan panen tanaman pangan di Sumatera sekitar 1,9 juta hektar pertahun, 
termasuk luas panen tanaman kedelai sekitar 217 ribu hektar. Dengan data tersebut 
diperkirakan terdapat potensi sumber daya lahan kering yang cukup luas bagi 
pengembangan areal pertanian termasuk tanaman kedelai.  

 
 
Contoh di atas termasuk jenis karangan argumentasi karena bermaksud meyakinkan pembaca 

mengenai hal yang diungkapkan penulis. Dalam contoh tersebut penulis mencoba 

menyampaikan bahwa di Sumatera memiliki potensi sumber daya lahan kering yang cukup luas 

bagi pengembangan areal pertanian. Penulis juga menyertakan data dari kebenaran tersebut yang 

membuat pembaca lebih yakin terhadap informasi yang disampaikan. 

 

2.3.5  Persuasi 

Persuasi adalah karangan yang ditujukan untuk memengaruhi sikap dan pendapat pembaca 

mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisnya. Karangan persuasi bertujuan untuk 

meyakinkan pembaca agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, karangan persuasi kadang menggunakan alasan-alasan yang tidak rasional. Seperti 



halnya karangan argumentasi, persuasi juga menggunakan bukti atau fakta. Hanya saja, 

perbedaannya dalam persuasi bukti-bukti itu digunakan seperlunya atau kadang-kadang 

dimanipulasi untuk menimbulkan kepercayaan pembaca bahwa yang disampaikan penulis adalah 

benar.  

Contoh karangan persuasi : 

Makanan suplemen ini mengandung serat berkadar tinggi sehingga dengan 
mengkonsumsi satu bungkus per hari, dijamin kebutuhan tubuh kita akan serat tercukupi. 
Dengan tercukupinya kebutuhan akan serat, proses metabolisme dan buang air besar akan 
lancar dan kita akan terhindar dari serangan penyakit wasir atau ambeien dan penyakit-
penyakit lain sebagai akibat dari gangguan pencernaan. Oleh karena itu, demi menjaga 
kesehatan, kami anjurkan agar Anda sekeluarga makan makanan yang cukup dan 
suplemen ini merupakan salah satu alternatif yang terjamin kualitasnya.  

 
 
Contoh di atas termasuk jenis karangan persuasi karena mencoba memengaruhi sikap pembaca. 

Dalam contoh tersebut penulis menawarkan suatu produk makanan suplemen dengan 

menyampaikan manfaat dari makanan tersebut. Lewat penawaran ini penulis mencoba 

meyakinkan pembaca bahwa produk yang disampaikan benar-benar baik untuk kesehatan 

sehingga diharapkan pembaca menjadi ingin untuk mengonsumsinya. 

 

2.4  Karangan Narasi  

Narasi berasal dari kata to narrate, yaitu bercerita. Cerita adalah rangkaian peristiwa atau 

kejadian secara kronologis, baik fakta maupun rekaaan atau fiksi. Walau demikian, narasi bisa 

saja dimulai dari peristiwa tengah atau paling belakang, sehingga memunculkan flashback 

(Alwasilah Suzanna dan Alwasilah Chaedar, 2005: 119). Karangan yang disebut narasi 

meyajikan serangkaian peristiwa menurut urutan kejadiannya dengan maksud memberi arti 

kepada sebuah atau serentetan kejadian sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. 

 



Narasi adalah karangan yang menceritakan proses kejadian suatu peristiwa (Yunus Mohammad 

dan Suparno, 2004: 1.10). Narasi merupakan satu jenis wacana yang berisi cerita yang biasanya 

memiliki unsur waktu, pelaku, dan peristiwa (Rani, 2004: 45). Sedangkan menurut Keraf (2003: 

136) narasi adalah suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak-tanduk yang 

dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu.   

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penulis mengacu pada pendapat Keraf (2003:136) yang 

mengemukakan bahwa narasi adalah suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak-

tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu 

kesatuan waktu. Dapat juga dirumuskan dengan suatu bentuk wacana yang berusaha 

menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang sudah terjadi. 

 

2.4.1Jenis Narasi 

Dilihat dari peristiwa yang ditampilkan, narasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Narasi Ekspositoris 

Narasi ekspositoris adalah narasi yang memberi informasi kepada pembaca agar pengetahuannya 

bertambah luas. Narasi ini bertujuan untuk menggugah pikiran para pembaca untuk mengetahui 

apa yang dikisahkan. Sasaran utamanya adalah rasio, yaitu berupa perluasan pengetahuan 

sesudah membaca kisah tersebut (Keraf, 2003: 136). Narasi ekspositoris dapat bersifat khas atau 

khusus dan dapat pula bersifat generalisasi. Narasi ekspositoris yang bersifat generalisasi 

menyampaikan sesuatu yang umum yang dapat dilakukan oleh siapa pun dan dapat pula 

dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya, suatu wacana naratif yang menceritakan bagaimana 

seseorang membuat dan menyiapkan nasi goreng. Sedangkan narasi ekspositoris yang bersifat 



khas atau khusus menyampaikan suatu peristiwa yang khas yang hanya terjadi satu kali. 

Misalnya pengalaman seseorang pertama kali mengarungi samudra (Keraf, 2003: 137). 

 

2. Narasi Sugestif 

Narasi sugestif adalah narasi yang menyampaikan sebuah makna kepada pembaca melalui daya 

khayal yang dimilikinya. Seperti halnya dengan narasi ekspositoris, narasi sugestif juga pertama-

tama bertalian dengan tindakan atau perbuatan yang dirangkaikan dalam suatu kejadian atau 

peristiwa. Seluruh rangkaian kejadian itu berlangsung dalam suatu kesatuan waktu dan tujuan 

atau sasaran utamanya bukan memperluas pengetahuan seseorang, tetapi berusaha memberi 

makna atas peristiwa atau kejadian itu sebagai suatu pengalaman. Karena sasarannya adalah 

makna peristiwa atau kejadian itu, maka narasi sugestif selalu melibatkan daya khayal 

(imajinasi) (Keraf, 2003: 138). Contoh dari sebuah narasi sugestif adalah dongeng. Dalam 

dongeng masalah penalaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip logika tidak perlu berlaku.  

 

2.4.2 Struktur Narasi 

Menurut pendapat Keraf (2003: 145) struktur sebuah narasi dapat dilihat dari komponen-

komponen yang membentuknya, yaitu sebagai berikut. 

1) Alur 

Alur adalah interelasi fungsional antara unsur-unsur narasi yang timbul dari tindak tanduk, 

karakter, suasana hati, dan sudut pandang, serta ditandai oleh klimaks-klimaks dalam rangkaian 

tindak-tanduk itu, sekaligus menandai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan narasi (Keraf, 

2003: 147). Alur menandai kapan sebuah narasi dimulai dan kapan narasi itu berakhir. 

 



2) Tindak-Tanduk atau Perbuatan 

Hal yang membedakan karangan narasi dari deskripsi adalah tindak-tanduk. Tindak-tanduk atau 

perbuatan adalah segala tingkah laku yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam sebuah narasi. 

Tanpa rangkaian (kronologis) tindak-tanduk maka narasi akan berubah menjadi sebuah deskripsi 

karena semua dilihat dalam keadaan statis. Rangkaian tindak-tanduk atau perbuatan menjadi 

landasan utama untuk menciptakan sifat dinamis pada sebuah narasi (Keraf, 2001: 156). 

 

3) Latar 

Tindak-tanduk dalam sebuah narasi biasanya berlangsung dengan mengambil suatu tempat 

tertentu yang dipergunakan sebagai pentas. Tempat atau pentas itu disebut latar atau setting. 

Menurut Suroto (1991: 94) latar atau setting adalah penggambaran situasi tempat dan waktu serta 

suasana terjadinya peristiwa. Latar dapat digambarkan secara hidup dan terperinci, dapat pula 

digambarkan secara sketsa, sesuai fungsi dan peranannya pada tindak-tanduk yang berlangsung. 

Ia dapat menjadi unsur yang penting dalam kaitannya dengan tindak-tanduk yang terjadi, atau 

hanya berperan sebagai unsur tambahan saja (Keraf, 2003: 156). 

 

4) Sudut Pandang 

Sudut pandang merupakan posisi pencerita (pengarang) terhadap kisah yang diceritakannya, 

yakni bisa sebagai pelaku, penonton, maupun serba tahu (Wiyanto, 2005: 83). Sehubungan 

dengan sudut pandang, Keraf (2003: 190-192) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. 

 Sudut pandang dalam sebuah narasi mempersoalkan bagaimana pertalian  
 antara seorang yang mengisahkan narasi itu dengan tindak-tanduk yang  
 berlangsung dalam kisah itu. Orang yang membawakan pengisahan itu    
            dapat bertindak sebagai pengamat (observer) saja, atau sebagai    
            (partisipant) terhadap seluruh tindak-tanduk yang yang dikisahkan. Tujuan  
            dari teknik sudut pandang yang terakhir ini adalah sebagai suatu pedoman 



            atau panduan bagi pembaca mengenai perbuatan atau tindak-tanduk  
            karakter dalam suatu pengisahan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa 
            sudut pandang dalam narasi mempersoalkan : siapakah narator dalam  
            narasi itu, dan apa atau bagaimana relasinya dengan seluruh proses tindak- 
            tanduk karakter-karakter dalam narasi.  
 

Jadi, sudut pandang dalam narasi berfungsi menyatakan bagaimana fungsi  
seorang pengisah (narator) dalam sebuah narasi, apakah ia mengambil                 
bagian langsung dalam seluruh rangkaian kejadian (yaitu sebagai  
participant), atau sebagai pengamat (observer) dari seluruh aksi atau  
tindak-tanduk dalam narasi.  
 

 
Sudut pandang dalam hubungan dengan narasi ini, yaitu cara seorang pengarang melihat seluruh 

tindak-tanduk dalam suatu narasi. Sudut pandang dapat dibagi atas dua pola utama, yaitu (1) 

sudut pandang orang pertama dan (2) sudut pandang orang ketiga (Keraf, 2003: 193). 

 

5) Karakter dan Karakterisasi 

Sehubungan dengan karakter dan karakterisasi, Keraf (2003: 164) mengemukakan hal sebagai 

berikut.  

  
            Karakter-karakter adalah tokoh dalam sebuah narasi dan karakteristik   
            adalah cara seorang penulis kisah menggambarkan tokoh-tokohnya.  
            Perwatakan (karakterisasi) dalam pengisahan dapat diperoleh dengan  
            usaha memberi gambaran mengenai tindak-tanduk dan ucapan para  
            tokohnya, sejalan tidaknya kata dan perbuatan. Motivasi para tokoh itu  
            dapat dipercaya atau tidak diukur melalui tindak-tanduk, ucapan,  
            kebiasaan, dan sebagainya. Penggambaran tokoh dalam cerita dilakukan  
            melalui watak para tokoh, baik secara langsung maupun tidak langsung.  
            Secara langsung adalah dengan pelukisan tingkah laku dan perbuatan  
            tokoh, pelukisan lahir, gaya berpakaian, dan gaya bicara tokoh cerita.  
            Sedangkan secara tidak langsung, pelukisan tokoh itu melalui percakapan  
            para pelakunya atau tanggapan pelaku lain terhadap suatu keadaan atau  
            peristiwa.  
 
 
Gambaran mengenai karakter dan karakterisasi di atas dapat juga disimpulkan bahwa karakter 

dan karakterisasi juga dicapai melalui tokoh atau karakter lain yang berinteraksi dalam 



pengisahan. Penulis harus menetapkan apakah perlu menggunakan deskripsi untuk menyajikan 

karakter itu, atau menyerahkannya kepada karakter-karakter lain dalam narasi untuk 

membicarakan karakter tokoh lainnya.  

 

2.5  Wacana Dialog sebagai Bahan Pembelajaran 

Menurut pendapat Tarigan (1987:27) wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi 

atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi, yang 

berkesinambungan, memiliki awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan maupun 

tulisan. Sedangkan, Kridalaksana (Nurlaksana Eko dan Sumarti, 2006:2) mengemukakan bahwa 

wacana adalah satuan bahasa terlengkap; dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal 

tertinggi atau terbesar. Wacana direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, 

seri ensiklopedia, dan sebagainya), paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat secara 

lengkap.    

 

Ada bermacam-macam cara untuk membuat klasifikasi wacana. Pengklasifikasian wacana 

bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Salah satunya menurut Rani dkk. (2004:32) 

jenis wacana dapat dilihat berdasarkan jumlah peserta yang terlibat pembicaraan dalam 

komunikasi. Ada tiga jenis wacana berdasarkan jumlah peserta yang ikut ambil bagian sebagai 

pembicara, yaitu monolog, dialog, dan polilog. 

Wacana monolog adalah wacana yang berisi penyampaian gagasan dari satu pihak ke pihak lain 

tanpa adanya pergantian peran antara pembicara dan pendengar atau penyampai dan penerima. 

Contoh wacana monolog adalah pidato, ceramah, atau khutbah di rumah ibadah.Wacana dialog 

adalah wacana yang dibentuk oleh adanya dua orang pemeran serta dalam komunikasi dan 



terjadi pergantian peran. Pada saat tertentu seseorang berperan sebagai pembicara dan yang lain 

sebagai pendengar. Kemudian, pada saat yang lain pembicara peran sebagai pendengar dan 

sebaliknya pendengar berganti sebagai pembicara. Pergantian peran ini terjadi secara berulang-

ulang selama peristiwa tutur berlangsung. Sedangkan, wacana polilog adalah wacana yang 

dibentuk oleh komunikasi yang dilakukan lebih dari duaorang. Orang-orang yang terlibat dalam 

komunikasi tersebut secara bergantian salimg berganti peran. Pergantian peran tersebut juga 

terjadi secara berulang-ulang selama peristiwa tutur terjadi. 

 

Wacana yang digunakan dalam penelitian ini adalah wacana dialog, sesuai dengan standar 

kompetensi keterampilan menulis siswa kelas VII, yaitu 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. Selain itu, 

teks wacana dialog dipilih karena sangat memungkinkan untuk diubah menjadi bentuk karangan 

narasi.  

 

Wacana dialog memiliki kesamaan dengan karakteristik karangan narasi. Dalam wacana dialog 

gagasan-gagasan cerita sudah menjadi gagasan-gagasan yang runtun seperti karakteristik 

karangan narasi. Juga memiliki unsur-unsur karangan narasi (unsur intrinsik) seperti alur cerita, 

latar cerita, tokoh dan penokohannya. Penggunaan teks berupa wacana dialog sebagai salah satu 

bahan pembelajaran diharapkan dapat memberi rangsangan kepada siswa unatuk dapat lebih baik 

dalam membuat sebuah karangan, khususnya karangan yang berbentuk narasi. 

 

1.6 Kemampuan Menulis Karangan Narasi Berdasarkan Teks Wacana  
Dialog 

 



Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kemampuan 

menulis karangan narasi berdasarkan teks wacana dialog adalah kesanggupan atau keterampilan 

seseorang menyampaikan sesuatu dalam bentuk bahasa tulis dengan mengkoordinasikan ide 

yang disajikan melalui wacana dialog ke dalam kalimat yang logis dan terpadu dalam bentuk 

suatu karangan narasi.  

 

Berdasarkan definisi di atas, penerapan yang akan dilakukan dalam skripsi ini dengan 

memberikan sebuah teks wacana dialog kepada siswa yang bertujuan untuk membantu siswa 

membantu siswa membuat sebuah karangan, kemudian dari teks wacana dialog tersebut siswa 

diharuskan mengungkapkan kemampuannya dalam mengkoordinasikan ide-ide pikiran sesuai 

teks wacana dialog tersebut sehingga menjadi sebuah karangan narasi yang tersusun secara rapih 

dan padu.   

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat karangan narasi berdasarkan media teks wacana 

dialog tersebut di antaranya sebagai berikut. 

1. Isi karangan yang harus sesuai dengan teks wacana dialog yang diberikan. 

2. Penggunaan bahasa dan ejaan yang tepat (EYD). 

3. Keruntunan gagasan yang disampaikan dalam mengungkapkan isi cerita. 

4. Memuat karakteristik karangan narasi, yaitu unsur intrinsik cerita. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


	

