
I. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Narasi

Narasi atau sering juga disebut naratif berasal dari kata bahasa inggris narration (cerita) dan

narrative (yang menceritakan). Karangan narasi adalah karangan yang menceritakan suatu

peristiwa atau kejadian sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri

kejadian yang diceritakan (Kosasih, 2006:46). Pendapat lain menyatakan bahwa narasi adalah

suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak-tanduk,

perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam

suatu kesatuan waktu (Finoza, 2007:237). Selain itu Hoetomo (2005:659) menyatakan bahwa

narasi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu objek atau suatu hal

sedemikian rupa sehingga peristiwa itu seolah-olah dialami sendiri oleh pembaca. Sejalan

dengan pendapat di atas Keraf (2007:136) menjelaskan bahwa narasi adalah suatu bentuk

wacana yang sasaran utamanya adalah tindak-tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi

sebuah peristiwa yang terjadi dalam kesatuan waktu.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penulis mengacu pada pendapat Keraf yang

menyatakan bahwa narasi merupakan karangan yang berisikan serangkaian peristiwa, dan

masalahnya didukung oleh pelaku atau para tokoh serta memerlu-kan imajinasi yang disusun

secara kronologis.

Tujuan menulis karangan narasi ada dua, yaitu (1) hendak memberikan informasi atau

wawasan dan memperluas pengetahuan pembaca, dan (2) memberikan pengalaman estetis

kepada pembaca.

2.2 Jenis Narasi



Dilihat dari peristiwa yang ditampilkan, narasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Jenis-jenis

tersebut adalah sebagai berikut.

a. 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

pengetahuan sesudah membaca kisah tersebut (Keraf, 2007:136).

Sebagai sebuah bentuk narasi, narasi ekspositoris mempersoalkan tahap-tahap kejadian,

rangkaian-rangkaian perbuatan kepada para pembaca atau pendengar. Runtun kejadian atau

peristiwa yang disajikan itu dimaksudkan untuk menyampaikan informasi untuk memperluas

pengetahuan atau pengertian pembaca yang disampaikan secara tertulis atau secara lisan.

Menurut sifatnya narasi ekspositoris terbagi menjadi dua macam yaitu (1) narasi ekspositoris

yang bersifat generalisasi dan (2) narasi ekspositoris yang bersifat khas atau khusus.

Penjelasan tentang dua narasi ekspositoris adalah sebagai berikut.

1) Narasi Ekspositoris yang Bersifat Generalisasi

Narasi ini menyampaikan sesuatu yang umum, yang dapat dilakukan siapa saja, dan dapat

pula dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya, suatu wacana nararif yang menceritakan

bagaimana membuat roti, bagaimana seseorang membuat dan menyiapkan nasi goreng.

Semua narasi seperti yang disebutkan itu adalah narsi yang bersifat generalisasi. Narasi

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

dilakukan berulang kali.

Contoh.

Nasi Goreng Sepesial Pake Telor



Untuk membuat nasi goreng yang enak kita perlu memperhatikan cara pengolahan
bumbu nasi goreng itu. Pertama-tama haluskan bawang putih, bawang merah, dan
cabai secukupnya. Lalu siapkan bawang merah yang di iris untuk digunakan sebagai
bawang goreng. Setelah bumbu sudah siap kita mulai memasaknya. Cara
memasaknya, pertama kita goreng telor lalu diangkat. Tumiskan bumbu nasi goreng
yang sudah kita siapakan dengan minyak bimoli agar hasilnya lebih maksimal.
Setelah aroma bumbu tercium masukan nasi yang sudah disiapakan lalu campurkan
kecap secukupnya sesuai dengan selera. Lalu aduk sampai rata kemudian angkat
letakan di piring yang sudah disediakan. Cara penyajiannya pertama kita iris-iris telor,
taburkan ayam yang sudah dipotong-potong. Iriskan timun lalu letakan timun dan
daun selada beserta tomat yang sudah diris di atas nasi goreng. Kemudian sajikan nasi
goreng sepesial pake telor.

2) Narasi Ekspositoris yang Bersifat Khas atau Khusus

Narasi ini 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 suatu waktu tertentu saja. Misalnya

pengalaman seseorang yang pertama kali masuk sebuah perguruan tinggi, pengalaman

seseorang yang pertama kali menga-rungi samudra (Keraf, 2007:137).

Contoh.

Sekolah Baruku

Aku tidak pernah menyangka akan menjadi siswa di sekolah ini, bermimpi pun tidak
pernah. Bagiku sekolah ini sangat istemewa, aku tidak berani berkhayal menjadi salah
satu siswa sekolah ini yang sebagian besar siswanya anak dari orang-orang mampu.
Sementara aku hanya anak dari seorang tukang sapu yang berbeda tingkat status
sosialnya dengan mereka.

Hari pertama aku masuk ke sekolah. Jantungku berpacu dengan cepat ketika aku
memasuki gerbang sekolah. Aku tidak berani menatap orang di sekitarku, aku hanya
tertunduk malu samapai akhirnya aku masuk ke kelas yang aku tempati. Semua mata
siswa memandangku, aku menjadi salah tingkah. Ternyata, aku salah menggunakan
seragam sekolah dan mereka semua tertwa. Dari peristiwa itu aku sangat terkenal di
sekolah sebagai siswa yang salah kostum. Akhirnya apa yang aku takuti tidak terjadi.
Siswa-siswa di sekolahku ramah-ramah, mereka tidak pernah memandang orang lain
dengan status sosial. Sekarang aku tidak perlu khawatir lagi untuk menatap teman-
teman baruku.

Contoh narasi di atas, mencertikan tokoh aku yang pertama kali masuk sekolah baru. Tokoh

aku menceritakan pengalaman pertama kali masuk ke sekolah dengan perasaan takut karena

perbedaan status sosial.



b. Narasi Sugestif

Narasi sugestif adalah narasi yang menyampaikan sebuah makna kepada para 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

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

atau sasaran utamanya bukan memperluas pengetahuan seeorang, tetapi berusaha memberi

makna atas peristiwa atau kejadian itu sebagai suatu pengalaman. Sasarannya adalah makna

peristiwa atau kejadian itu, maka narasi sugestif selalu melibatkan daya khayal (imajinasi) (Keraf,

2007:138). Contoh dari sebuah narasi sugestif adalah dongeng. Dalam dongeng masalah

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

Contoh.

Ratu Laut Selatan

Menurut cerita, Nyi Roro Kidul adalah ratu yang sangat cantik bagaikan bidadari.
Kecantikannya tak pernah pudar sepanjang zaman, ibarat tak lekang oleh panas dan tak
lapuk oleh hujan. Di dasar laut selatan, sebelah selatan pulau Jawa, ia bertakhta di sebuah
kerajaan yang sangat besar dan indah.

Siapakah Ratu Kidul? Konon, menurut yang empunya cerita, pada mulanya ia adalah
seorang wanita yang berparas elok, Kadita namanya. Ia sering disebut Dewi Srengenge,
karena kecantiknya yang artinya Matahari Jelita. Kadita adalah putri Raja Munding
Wangi. Walaupun Kadita berparas cantik jelita, raja tetap bermuram durja karena tidak
mempunyai putra mahkota yang dapat dipersiapkan untuk menduduki takhta kerajaan.

Barulah setelah raja memperistri Dewi Mutiara lahirlah seorang anak lelaki. Akan tetapi,
begitu mendapatkan perhatian lebih, Dewi Mutiara mulai mengajukan tuntutan-tuntutan,
antaralain memastikan anak lelakinya memegang takhta kerajaan kelak dan Dewi Kadita
harus diusir dari istana. Permintaan pertama diluluskan, tetapi untuk mengusir Kadita,
Raja Munding Wangi tidak bersedia.

“Ini sangat keteraluan. Permintaan Adinda sungguh sangat tidak masuk akal dan sangat
keji. Apa salah putriku Kad
manis penuh goda sehingga kemarahan raja sirna. Tetapi, diam-diam dalam hati istri
kedua itu membara suatu dendam.
Keesokan harinya, ketika ufuk fajar, Dewi Mutiara mengutus kaki tangannya untuk
memanggil seorang tukang sihir. Kepada dukun sihir itu diperintahkan agar mengguna-
gunai Dewi Kadita.

“Buatlah badan atau tubuh Kadita kudisan dan kurapan. Kalau engkau berhasil, akan aku



Tanpa kesulitan mereka mencampur ramuan guna-guna itu ke dalam makanan Dewi
Kadita. Malam harinya ketika Dewi Kadita sedang lelap, masuklah angin semilir ke
dalam kamarnya, angin itu berbau busuk, mirip bau bangkai. Tatkala Kadita terbangun, ia
menjerit. Seluruh tubuhnya penuh dengan kudis, bernanah, dan berbau tidak enak.

Tatkala raja mendengar berita ini, dalam hati tahu bahwa yang diderita bukan penyakit
biasa, tetapi guna-guna. Raja menduga Mutiara yang merencanakan-nya. Atas desakan
patih, putri dibuang jauh agar tidak menjadi aib.

Maka berangkatlah Kadita seorang diri bagai seorang pengemis yang diusir dari rumah
orang kaya. Hatinya remuk redam bagai tersayat sembilu. Namun dalam hati Kadita
percaya bahwa Sang Pencipta tidak akan memberikan makhluk ciptaan-Nya dianiaya
sesamanya. Campur tangan-Nya pasti akan tiba. Maka, dengan lapang hati diterimanya
cobaan berat itu. Seperti yang sudah diajarkan neneknya almarhum, ia tidak boleh
mendendam dan membenci orang yang membencinya. Biaralah orang-orang yang
membenci-nya tetapi ia akan tetap berusaha tetap menyayanginya.

Siang malam selama tujuh hari tujuh malam ia berjalan, hingga akhirnya ia tiba di pantai
laut selatan. Kemudian ia berdiri menatap laut berjam-jam lamanya. Lalu, didengar suara
memanggil agar ia menceburkan diri ke laut. Tatkala ia mengikuti panggilan itu, begitu
tersentuh air tubuhnya pulih kembali. Jadilah ia wanita cantik seperti sedia kala, bahkan ia
segera menguasai seluruh lautan dan mendirikan kerajaan di laut selatan. Dialah kini yang
disebut Ratu Laut Selatan.

(Sari Cerita Rakyat)

Supaya perbedaan antara narasi ekspositoris dan narasi sugestif lebih jelas, maka dibawah ini

akan dikemukan sekali lagi secara singkat perbedaan antara kedua macam narasi tersebut.

Tabel 1
Perbedaan Narasi Ekspositoris dan Narasi Sugestif

No Narasi Ekspositoris Narasi Sugestif

1.

2.

3.

4.

Memperluas pengetahuan.

Menyampaikan informasi mengenai
suatu kejadian.

Didasarkan pada penalaran untuk
mencapai kesepakatan rasional.

Bahasanya lebih condong kebahasa
informatif dengan titik berat pada
pemakaian kata-kata denotatif.

Menyampaikan suatu makna atau
suatu amanat yang tersirat.

Menimbulkan daya khayal.

Penalaran hanya berfungsi sebagai
alat untuk menyampaikan makna,
sehingga penalaran kalau perlu
dapat dilanggar.

Bahasanya lebih condong kebahasa
figuratif dengan menitikberatkan
penggunaan kata-kata konotatif.



Pokok-pokok perbedaan seperti yang dikemukakan di atas merupakan garis yang ekstrim antara

narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Antara kedua ekstrim itu masih terdapat pencampuran-

pencampuran, dari narasi ekspositoris yang murni berangsur-angsur mengandung ciri-ciri narasi

sugestif yang semakin meningkat hingga ke narasi sugestif yang murni.

Sebuah contoh narasi ekspositoris yang murni adalah narasi mengenai pembuatan kapal. Rasio

pembutan kapal akan menghantar dan membimbing teknisinya untuk merencanakan bagian-

bagian tertentu yang harus dilakukan, sehingga dapat menghasilkan sebuah kapal dengan struktur

yang kuat.

Dari jenis-jenis narasi tersebut penulis memilih karangan yang bersifat khusus karena narasi ini

menceritakan tentang pengalaman seseorang dan pengalaman seseorang tersebut dapat diketahui

salah satunya dengan teknik wawancara.

2.3 Struktur Narasi

Struktur sebuah narasi dapat dilihat dari komponen-komponen yang membentuknya. Komponen-

komponen itu adalah (a) alur, (b) latar, (c) tindak-tanduk atau perbuatan, (d) karakter dan

karakterisasi, dan (e) sudut pandang (Keraf, 2007:145).

a. Alur

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

karakter, suasana hati (pikiran) dan sudut, serta ditandai oleh klimaks-klimaks dalam

rangkaian tindak-tanduk itu, yang sekaligus menandai urutan bagian-bagian dalam

keseluruhan narasi (Keraf, 2007:147). Alur merupakan rangkaian pola tindak tanduk yang

berusaha memecahkan konflik yang terdapat dalam narasi itu, yang berusaha memulihkan

situasi narasi ke dalam suatu situasi yang seimbang dan harmonis.

Alur merupakan kerangka dasar yang sangat penting dalam kisah. Alur mengatur bagaimana

tindakan-tindakan harus bertalian satu sama lain, bagaimana suatu insiden mempunyai



hubungan dengan insiden yang lain, bagaimana tokoh-tokoh harus digambarkan dan berperan

dalam tindakan-tindakan itu, dan bagaimana situasi perasaan karakter (tokoh) yang terlibat

dalam tindakan-tindakan yang terikat dalam satu kesatuan waktu. Oleh karena itu, baik

tidaknya penggarapan sebuah alur dapat dinilai dari beberapa hal berikut: (1) apakah tiap

insiden susul-menyusul secara logis dan alamiah; (2) apakah tiap pergantian insiden sudah

cukup terbayang dan dimatangkan dalam insiden sebelumnya; (3) atau apakah insiden terjadi

secara kebetulan? (Keraf, 2007:148). Alurlah yang menandai kapan sebuah narasi itu dimulai

dan kapan berakhir.

Alur atau jalan cerita merupakan rangkaian cerita yang disusun secara logis. Biasanya alur

terbagi atasa beberapa unsur, yaitu perkenalan, pertikaian (konflik), perumitan (komplikasi),

puncak (klimaks), peleraian (denoument), dan akhir cerita. Alur dibagi menjadi tiga jenis,

yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran dari keduanya.

Contoh.

Tiba-tiba ia tertegun. Di sana, sayup-sayup dari jauh di daerah seberang kali sebelah
timur, terdengar jeritan orang. Tapi selintas saja, jeritan diputuskan sangat
hebat...kemudian hening seketika, desingan yang banyak mulai reda, tinggal satu-satu
letusan di sana-sini. Warsiah menegakkan kepala, matanya mulai liar, badannya
dihadapkan ke timur, kearah tempat jeritan datang, kemudian membalik menghadap
ke barat, tegak bertolak pinggang, lalu lari, lari menurutkan jalan rel, lari kencang
sambil mulutnya berkomat-kamit. Dari kamit mulutnya keluar lagi perkataan seperti
biasa, tiada berujung tiada berpangkal: ...si bengis lagi, si ganas lagi ... dan ia lari
terus, lari lepas sebagai melancar saja, tiada kaku-kakunya. Ketika ia sampai di jalan
pertemuan antara jalan kereta dan jalan raya, ia berhenti sebentar seolah-olah berpikir,
kemudian ia membelok menurutkan jalan raya. Dari jauh dalam pandangan kabur
sambil belari, ia melihat benda bergerak, berderet sepanjang jalan, tetapi sebelum ia
tahu benar apa yang dilihatnya, sebuah peluru datang menyongsong, tepat menembus
tulang dadanya. Warsiah terpelanting, jatuh tersungkur di tengah jalan. Sebentar
berontak merentak-rentak, mengerang, menyumpah-nyumpah, terhambur pula
sumpah serapahnya perkataan: si bengis lagi, si ganas lagi, hitam, kejam ... rupanya
dalam ia bergulat mempertahankan hidupnya dengan sakaratulmaut, kebencian
kepada si hitam-kejamnya, si bengis-ganasnya, masih sanggup mengatasi renggutan
tangan malaikat pengambil nyawa yang akan menceraikan rohnya dengan badan
kasarnya. Warsiah lama merontak-rontak, merentang ke sana-ke mari, kemudian
lemah tak berdaya ... Warsiah yang sebentar ini masih menjadi kerangka hidup, kini
sudah benar-benar menjadi kerangka mati. Mati terhantar di tengah jalan, tiada
dihiraukan orang, tiada ada yang nangis meratapi. Ia meningal tidak sebagai pahlawan
yang dapat dibanggakan oleh bangsa, tidak sebagai kurban pembela kemerdekaan. Ia
mati sebagai kurban kebuasan, salah satu kurban dari sekian banyaknya. Ia mati



karena nasibnya, demikian sudah menurut suratan tangan, ya, ia mati karena kehendak
Ilahi.

(Gema Tanah Air, Jilid I, hal. 158-159)

Dalam contoh di atas dapat dilihat, bahwa bagian pendahuluan menyajikan situasi sesuai

dengan pola umum. Situasinya dimulai dengan ketegunan Warsiah, jeritan dari arah timur,

bunyi-bunyi letusan, kemudian tokohnya sendiri mulai lari. Penggawatan kisah mencapai

klimaksnya ketika sebuah peluru menembus tulang dadanya, jatuh terpelanting dan

tersungkur di tengah jalan, sedangkan peleraiannya adalah: Warsiah mati bukan sebagai

pahlawan, ia mati sebagai korban keganasan. Warsiah mati karena nasib, karena kehendak

Ilahi. Unsur tindakan, penokohan, dan suasana waktu menjalin hubungan yang terpadu.

Sementara itu latar, waktu, dan makna yang terkandung dalam seluruh kisah tadi lebih

memperjelas lagi alurnya.

Kutipan di atas hanya merupakan sebuah cuplikan berbentuk sebuah aliniea dari sebuah cerita

yang lebih panjang, tetapi cuplikan ini sudah memiliki pula suatu alur yang memenuhi

persyaratan sebagai alur.

b. Tindak-Tanduk atau Perbuatan

Tindak-tanduk atau perbuatan adalah segala tingkah laku yang dilakukan oleh tokoh-tokoh

dalam sebuah narasi. Cerita utama yang membedakan narasi deskripsi dari sebuah narasi

adalah tindak-tanduk. Tanpa rangkaian tindak-tanduk, maka sebuah narasi akan berubah

menjadi deskripsi, karena semuanya dilihat dari keadaan statis. Rangkain tindak-tanduk atau

perbuatan menjadi landasan utama untuk menciptakan sifat dinamis pada sebuah narasi

(Keraf, 2007:156).

Rangkaian tindakan membuat kisah itu hidup. Tindak-tanduk atau perbuatan sebagai suatu

unsur dalam alur (di samping karakter, latar, dan sudut pandang) juga merupakan sebuh

struktur. Struktur perbuatan dapat ditinjau dari komponen-komponen perbuatan itu sendiri,

tetapi dapat dilihat juga dari kaitannya dengan faktor-faktor lain.



Contoh.

Tanggal 10 November 1945 telah dikeluarkan amanat perang kepada seluruh rakyat.
Dengan demikian secara terbuka Republik yang masih muda itu terlibat dalam sebuah
perang terbuka dengan negara lain. Seluruh rakyat diminta untuk menyumbangkan
tenaganya dan harta bendanya untuk mempertahankan Republik yang muda itu.
Memang demikianlah sambutan hangat dari segenap lapisan masyarakat.

Pada tanggal 15 November 1945, 5 hari sesudah maklumat perang itu, lahirlah
seorang bayi mungil bernama Ina. Ina dilahirkan di Jakarta, tempat kedudukan
pemerintah pusat. Badannya sehat, dan cepat sekali bertumbuh menjadi besar. Ia tidak
tahu apa artinya perang. Tetapi dengan kelahirannya itu, ia sudah mulai memasuki
pula pengalaman yang paling dramatis, hidup dan dibesarkan oleh perang. Ia pun
tidak tahu bahwa perang akan membawa corak tersendiri pada laju hidupnya.
Januari 1946, ada sebuah kapal penumpang bertolak dari kota Surabaya ke Jakarta. Di
antaranya ada sejumlah penumpang yang merupakan sukarelawan perang berasal dari
Jakarta. Mereka telah dikirim satuannya untuk mempertahankan kota Surabaya. Tidak
jauh dari mulut Selat Madura tiba-tiba terjadi sesuatu ledakan dahsyat. Kapal tadi
telah melanggar ranjau laut. Perlahan-lahan di malam yang gelap itu kapal itu
tenggelam bersama seluruh isinya. Ada 200 orang yang mati tenggelam. Di anatara
ke-200 orang yang tewas dalam kecelakaan itu terdapat sastra, seorang sukarelawan
yang selalu tampak gembira, seorang pegawai di perusahaan swasta di Jakarta, rendah
hati, berusia sekitar 30 tahun, meninggalkan seorang istri dan seorang putri. Putri
tersebut adalah Ina, yang kita kisahkan pada awal bagian ini.

Contoh narasi di atas, menceritakan semua bagian digerakan untuk membentuk suatu

tindakan yang lebih besar. Peristiwa-peristiwa yang tadinya terlepas satu dari yang lain,

sekarang dihubungkan atau dikaitkan satu sama lain. Hubungan ini memungkinkan kita

memperoleh suatu kerangka yang jelas, tetapi juga memperoleh suatu makna yang bulat.

Berdasarkan kesatuan dan makna itu, kita dapat melanjutkan lagi narasi mengenai Ina suka-

duka hidupnya, khususnya sebab-akibat yang mempunyai pertalian dengan hidup Ina di

kemudian hari.

Faktor yang paling penting adalah: rangkaian tindakan itu mempunyai kesatuan dan makna.

Kesatuan dan makna mencakup penegrtian, bahwa suatu hal selalu mengakibatkan hal yang

lain, atau dua hal termasuk dalam suatu peristiwa yang lebih besar, dan semuanya bersama-

sama menunjang titik sentral perbuatan itu. Fragmen mengenai Ina sebagai dikemukakan di

atas mengandung dua hal atau peristiwa yang berbeda: maklumat perang secara implinsit

menjelaskan mengapa ada ranjau dari laut, dan peristiwa tenggelamnya kapal penumpang;



tetapi kedua peristiwa itu merupakan dua peristiwa dalam satu kesatuan yang lebih besar,

yaitu peristiwa-peristiwa yang akan membentuk dan mempengaruhi watak dan hidup Ina.

Semua unsur perbuatan tampak dengan jelas. Ina sebagai tokoh utama, walaupun dalam

bagian ini belum jelas. Ayahnya, presiden, dan tokoh-tokoh lain yang belum dikembangkan.

Unsur waktu juga sangat penting dalam menjaga kesatuan narasi.

c. Latar (Setting)

Latar adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi. Termasuk dalam latar ini adalah tempat

atau ruang yang diamati, waktu, hari, tahun, atau periode sejarah (Semi, 1988:46).

Sehubungan dengan latar, Keraf (2007:148) mengemukakan hal berikut.

Tindak-tanduk dalam sebuah narasi biasanya berlangsung dengan mengambil sebuah
tempat tertentu yang dipergunakan sebagai pentas. Tempat atau pentas itu disebut
latar atau setting. Latar dapat digambarkan secara hidup dan terperinci, dapat pula
digambarkan secara seketsa, sesuai dengan fungsi dan perannya pada tindak-tanduk
yang berlangsung. Ia dapat menjadi unsur yang penting dalam kaitanya dengan
tindak-tanduk yang terjadi, atau hanya berperan sebagai unsur tambahan saja. Pada
bagian tertentu mungkin saja peran latar kurang sekali bila dibandingkan dengan latar
pada bagian lain. Demikian juga latar yang menjadi tempat atau pentas itu biasa
berbentuk suatu suasana pada suatu kurun waktu tertentu. Latar atau setting meliputi
tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi terjadinya peristiwa dalam suatu
cerita. Latar mempunyai fungsi memperjelas atau menghidupkan peristiwa dalam
cerita. Cerita yang baik harus memiliki setting yang menyatu dengan tema, watak
pelaku, dan alur.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa latar merupakan hal yang penting

dalam sebuah narasi.

Latar meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Latar tempat (di mana pelaku berada atau cerita terjadi) misalnya disekolah, di kerajaan,

di rumah, di taman, dan sebagainya.

b. Latar waktu (kapan cerita terjadi) misalnya sekarang, pada suatu malam, kemarin, seratus

tahun yang lalu, pada zaman dahulu kala, dan sebagainya.

c. Latar suasana (dalam keadaan bagaimana cerita terjadi) misalnya cerita sedih, gembira,

rusuh, dingin, damai, sepi, mencekam, dan lain-lain.



d. Latar alat (benda atau alat apa yang digunakan untuk melakukan sesuatu) misalnya

pulpen, tongkat, belati, cangkul, dan lain-lain.

Contoh.

Awas, Bisnis Investasi Bodong

Bandar Lampung, Tribun Masyarakat diharapkan mewaspadai maraknya penawaran
bisnis investasi uang yang dalam beberapa pekan terakhir brosurnya disebarkan di
berbagai gerai ATM di Tanjungkarang, Telukbetung, dan sentara-sentara ATM di
berbagai sudut kota Bandar Lampung.

Brosur-brosur itu mencatut nama Andrie Wongso dan menyertakan kutipan pakar
finasial Robert T Kiyozaki. Intinya, bisnis ini menawarkan kekayaan melimpah dalam
waktu cepat dengan cara superinstan. Ada juga yang mencatut nama Ustad Yusuf
Mansyur dilengkapi foto dan koper bukunya, Mukjizat Sedekah.

Tumpukan brosur ini ditemukan di bilik ATM BCA Jalan Antasari Sabtu (13/2)
malam, dan kemudian diamankan petugas keamanan bank. Petugas jaga yang piket
pada malam itu tidak mengetahui siapa yang meletakan brosur, karena sudah ada di
dalam bilik ketika mulai bertugas.

Selebaran ini modusnya mirip dengan brosur yang mencatut Andrie Wongso.
-kutipan

berbagai hadis dan ayat Alquran untuk meyakinkan para calon mangsa.

(Disunting dari “Awas, Bisnis Investasi Bodong”, Tribun
Lampung, 17 Februari 2010)

Latar tempat terjadinya peristiwa itu di ATM BCA Jalan Antasari, di berbagai gerai ATM di

Tanjungkarang, Telukbetung, dan sentara-sentara ATM di berbagai sudut kota Bandar

Lampung. Latar waktu dari peristiwa tersebut, yaitu pada hari sabtu, 13 Februari 2010, dan

malam hari.

d. Sudut Pandang

Sudut pandang adalah posisi atau penempatan diri pengarang dalam ceritanya, atau dari mana

ia melihat peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita (Semi, 1988:89). Sehubungan

dengan sudut pandang, Keraf (2007:190-192) mengemuka-kan pendapat sebagi berikut.

Sudut pandang dalam sebuah narasi mempersoalkan bagaimana pertalian antara
seoarang 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 peserta (participant) terhadap seluruh tindak-tanduk
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 pengisahan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sudut pandang
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 narasi ini, yaitu cara seseorang pengarang melihat seluruh tindak-

tanduk dalam suatu narasi. Sudut pandang dapat dibagi lagi atas dua pola uatama, yaitu (1)

sudut pandang orang pertama dan (2) sudut pandang orang ketiga (Keraf, 20007:193).

Penjelasan tentang dua sudut pandang itu adalah sebagai berikut.

1) Sudut Pandang Orang Pertama

a. Narator tokoh utama. Dalam tipe narator tokoh utama, pengisahan (narator)

menceritakan perbuatan atau tindak-tanduk yang melibatkan dirinya sendiri sebagai

partisipan utama dari seluruh narasi itu. Narator sebenarnya mengisahkan kisahnya

sendiri. Model ini kita jumpai dalam autobiografi, sejarah yang bersifat informal, dan

sering juga dijumpai dalam novel, roman dan cerpen.

b. Narator pegamat. Dalam tipe ini pengisahan (narator) terlibat dalam seluruh tindakan

tetapi hanya berperan sebagai pengamat (observer). Ia tidak berusaha mempengaruhi

seluruh proses kejadian atau tindak-tanduk tokoh-tokoh dalam narasi. Model ini dapat

dijumpai dalam memoir. Penulis memoir tidak memainkan peran yang penting dalam

peristiwa-peristiwa yang terjadi, tetapi mempunyai posisi sebagai pengamat peristiwa-

peristiwa yang penting.

c. Narator pengamat langsung. Dalam tipe ini pengisah (narator) mengambil bagian

langsung dalam seluruh rangkaian tindakan (sebagai partisipan) dan turut menentukan

hasilnya, tetapi ia tidak menjadi tokoh utama (ia bukan main character). Tipe ini

sebenarnya merupakan tipe tengah antara tipe a dan tipe b.



2)  Sudut Pandang Orang Ketiga.

a.  Sudut pandang panoramik atau serba tahu. Sudut pandang panoramik atau serba tahu

adalah suatu bentuk yang ekstrim dari sudut pandang orang ketiga. Dalam sudut

pandang ini pengarang berusaha melaporkan semua segi dari suatu peristiwa atau

suatu rangkaian tindak-tanduk. Ia berusaha untuk langsung menuju ke inti dari semua

karakter yang terlibat dalam seluruh gerak dan kegiatan. Pandanganya menyapu

seluruh ruangan; ia melaporkan apa saja yang menarik perhatian atau apa saja yang

dianggap relavan.

b. Sudut pandang terarah. Dalam teknik ini pengarang tidak dapat menayapu seluruh

medan tindak-tanduk yang ada, tetapi memusatkannya hanya pada satu karakter saja

yang mempunyai pertalian dengan proses atau tindak-tanduk yang dikisahkan.

Contoh.

Asal Muasal Candi Rara Jonggrang
(Cerita Rakyat Jawa Tengah)

Tersebutlah kerajaan bernama Prambanan. Penguasa kerajaan adalah Ratu Baka yang
bertubuh tinggi besar bagaikan raksasa, maka tak heran jika orang-orang mengira
Ratu Baka masih keturunan raksasa. Meskipun demikian, ia memiliki putri nan cantik
jelita bernama Rara Jonggrang.

Suatu ketika kerajaan Prambanan diserang oleh pasukan dari kerajaan Pengging.
Banyak prajurit Pengging yang tewas oleh pasukan Prambanan. Sebagian pasukan
yang masih hidup ditarik kembali ke Pengging.

Kegagalan pasukan Pengging menampar muka putra raja yang bernama Jaka
Bandung. Ia yang dikenal sakti dan perkasa segera pergi sendirian ke Prambanan.
Jaka Bandung hendak mengadakan perhitungan dan membalas kekalahan
ayahandanya.

Di tengah perjalanan, ia bertemu penjahat yang bertubuh besar seperti raksasa.
Penjahat itu bernama Bandawasa. Keduanya berkelahi dan akhirnya Jaka Bandung
menang. Roh Bandawasa menyusup dan menyatu ke dalam tubuh Jaka Bandung.
Kesaktian Jaka Bandung jadi berlipat-lipat. Ia pun lantas menggunakan nama Jaka
Bandung Bandawasa.

Setelah itu, ia segera meneruskan perjalanan hingga di Prambanan. Ia berhadapan
dengan prajurit yang berusaha menangkapnya. Akan tetapi, kekutan dan keperkasaan
Jaka Bandung Bandawasa yang hebat tidak dapat dilumpuhkan. Ratusan prajurit mati
di tangannya. Bahkan, Ratu Baka pun terbunuh oleh Jaka Bandung Bandawasa.



Jaka bandung menyelinap ke depan istana melalui taman keputren. Kebetulan Rara
Jonggrang berada di sana. Seketika mata Jaka Bandung Bandawasa terbelalak melihat
kejelitaan Rara Jonggrang. Selama hidup ia merasa tak pernah melihat gadis secantik
yang dilihatnya sekarang.

(Kumpulan Cerita Rakyat, dalam Yuliyanto Sarno)

Sudut pandang yang digunakan pada cerita Asal Muasal Candi Rara Jonggrang, yaitu

menggunakan sudut pandang orang ketiga panoramik atau serba tahu. Hal ini, dapat dilihat

dari pengarang yang berusaha melaporkan semua segi dari suatu peristiwa atau suatu

rangkaian tindak-tanduk. Pengarang berusaha untuk langsung menuju ke inti dari semua

karakter yang terlibat dalam seluruh gerak dan kegiatan. Pengarang melaporkan apa saja yang

menarik perhatian atau apa saja yang dianggap relavan.

e. Karakter dan Karekterisasi

Sehubungan dengan karakter dan karakterisasi, (Keraf, 2007:164) mengemukakan hal

berikut.

Karakter-karakter adalah tokoh-tokoh dalam sebuah narasi dan karakterisasi adalah
cara seorang penulis mengisahkan atau menggambar-kan tokoh-tokohnya. Perwatakan
dalam pengisahan dapat diperoleh dengan usaha memberi gambaran tindak-tanduk
dan ucapan-ucapan para tokohnya (pendukung karakter), sejalan tindak kata dan
perbuatan. Motivasi para tokoh itu dapat dipercaya atau diukur melalui tindak-tanduk,
ucapan, dan sebagainya. Dalam bertindak mereka harus memberikan reaksi-reaksi
kepada lingkungan yang dimasukinya, apakah nilai reaksi itu dominan atau
menyimpang dari karakter yang dominan tadi. Seorang tokoh yang telah diciptakan
oleh penulisnya untuk memiliki kepribadian sesuai dengan kerangka yang telah
digariskan harus bertindak sesuai dengan kerangka tadi. Penggambaran tokoh dalam
cerita dilakukan melalui watak para tokohnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Secara langsung adalah dengan pelukisan tingkah laku dan perbuatan tokoh,
dengan pelukisan lahir, atau cara berpakaian dan gaya bicara tokoh cerita, sedangkan
secara tidak langsung, pelukisan tokoh itu melalui percakapan  para pelakunya atau
tanggapan pelaku lainnya terhadap suatu keadaan atau peristiwa, atau reaksi tokoh
lain terhadap tokoh utama.

Gambaran mengenai karakter dan karaterisasi 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 menyerahkanya kepada karakter-karakter lain dalam narasi

untuk membicarakan karakter tokoh lainnya.

Dalam penelitian ini struktur narasi yang diteliti hanya pada alur, latar, keruntutan

peristiwa,dan juga ketuntasan cerita.

Contoh narasi

Pakde yang Gemar Olahraga

Seorang remaja mendekati seorang pemain bulutangkis tua, mengucapkan salam, dan
memperkenalkan diri. Remaja yang bernama Wisnu itu meminta kesediaan orangtua
itu untuk diwawancarai. Orangtua itu tidak berkeberatan. Beliau bernama Sumardi,
biasa dipanggil Pakde karena beliau anggota tertua dari klub bulutangkis. Usia Pakde
tidak lagi tua, beliau berumur 59 tahun. Untuk ukuran orang tua, Pakde sudah
termasuk lanjut usia. Biasanya mereka yang sudah lanjut usia beralih memilih
olahraga tenis. Pak Sumardi memilih olahraga bulutangkis untuk menjaga kesehatan,
kebugaran, serta untuk hiburan. Menurut Pakde tubuh yang bugar adalah tubuh yang
sehat, kuat, dan nyaman dengan tubuh yang bugar, orang bisa kuat dan enak bekerja.

Pakde bekerja sebagai seorang dosen dan penceramah. Ketika, bercera-mah,
seringkali harus berdiri selama enam jam. Ini memerlukan kondisi fisik yang
prima/bugar. Sebenarnya, semua jenis pekerjaan, termasuk kerja otak, yang menuntut
kebugaran tubuh agar menghasilkan pekerjaan yang sukses. Salah satu contoh adalah
menulis buku. Itu merupakan kerja otak, tetapi kalau tubuh tidak bugar, baru
menghadapi komputer sejam dua jam, sudah lelah.

Tiga hal yang harus diperhatikan untuk memiliki tubuh yang sehat dan bugar, yaitu
menjaga pola hidup, pola makan, dan pola olahraga secara disiplin. Pola hidup sehat
itu misalnya bekerja dan beristirahat secara seimbang, tidur cukup, tidak suka
begadang, tidak merokok. Pola makan yang sehat adalah makan secukupnya, tidak
memanjakan nafsu makan, dan mengurangi makanan yang berlemak, sedangkan pola
olahraga yang baik adalah berolahraga secukupnya minimal seminggu tiga kali dan
maksimal empat kali. Wisnu merasa malu, karena ia malas berolahraga. Padahal
kebiasaan yang baik tidak dapat ditumbuhkan secara spontan.

(Aggraini, 2006:61)

Contoh narasi di atas merupakan cerita yang berdasarkan fakta, karena cerita tersebut dibuat

berdasarkan hasil wawancara yang merupakan pengalaman pribadi dari Pakde Sumardi.

2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Menulis Karangan Narasi

Kemampuan menulis karangan narasi siswa, sangat dipengaruhi oleh kemampuan

kebahasaannya. Seorang siswa dapat menulis karangan dengan baik apabila mempunyai



kemampuan bahasa yang baik. Untuk dapat menulis karangan narasi dengan baik ada

beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu (1) menguasai pengetahuan bahasa yang meliputi

penguasaan kosa kata yang aktif, penguasaan kaidah gramatikal, dan penguasaan gaya

bahasa, (2) memiliki kemampuan penalaran yang baik, dan (3) memiliki pengetahuan yang

baik dan mantap mengenai objek garapannya (Keraf, 1982:2).

2.3.2 Langkah-Langkah Menulis Karangan Narasi

Menurut, Suparno (2006:4.22) di dalam menulis karangan narasi ada langkah-langkah praktis

mengembangkan karangan narasi sebagai berikut.

1. Tentukan dulu tema dan amanat yang akan disampaikan: Anda mau menulis tentang apa?

Pesan apakah yang hendak disampaikan kepada pembaca?

2. Tetapkan sasaran pembaca kita. Siapa yang akan membaca karangan kita, orang dewasa,

remaja, ataukah anak-anak?

3. Rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilakan dalam bentuk skema alur:

kejadian-kejadian apa saja yang akan dimunculkan? Apakah kejadian-kejadian yang

disajikan itu penting? Adakah kejadian penting yang belum ditampilkan?

4. Bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, pengembangan, dan akhir cerita:

peristiwa-peristiwa apa saja yang cocok untuk setiap bagian cerita? Apakah peristiwa-

peristiwa itu telah tersusun secara logis dan wajar?

5. Rinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung

cerita: kejadian-kejadian penting dan menarik apa saja yang berkaitan dan mendukung

peristiwa utama?

6. Susun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang.

2.4 Syarat-Syarat Karangan yang Baik

Kualitas karangan dapat dilihat berdasarkan aspek-aspek yang membangun sebuah karangan.

Aspek-aspek tersebut yang harus diperhatikan anatara lain sebagai berikut.



1. Tema Karangan

Untuk membuat karangan yang baik diperlukan tema atau topik. Tema berarti pokok

pikiran, ide gagasan tertentu yang akan dituangkan oleh penulis dalam karangannya.

Finoza (2007:215) menyatakan bahwa tema adalah sesuatu yang melatarbelakangi dan

mendorong seseorang menuliskan karangannya. Keberhasilan mengarang banyak

ditentukan oleh tepat atau tidaknya memilih tema atau topik.

2. Kesesuaian Isi dengan Judul

Baiknya sebuah karangan terlihat dari keserasian antara isi dengan judul. Judul sebuah

karangan akan menggambarkan isi secara keseluruhan. Judul yang baik juga harus

memenuhi syarat, yaitu judul harus relevan, provokatif, dan singkat (Kosasih, 2006:31).

3. Ketepatan Susunan Kalimat atau Keefektifan Kalimat

Kalimat efektif merupakan kalimat yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan

gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau pendengar seperti apa yang ada pada pikiran

penulis dan pembicara. Sebuah kalimat tergolong efektif jika mempunyai ciri-ciri

kesepadanan struktur, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan

kelogisan (Widodo, 1995:132-139). Ciri-ciri tersebut diuraikan sebagai berikut.

1) Kesepadanan

Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran   (gagasan) dan struktur bahasa

yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan dan

kepaduan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang mempunyai kesepadanan struktur adalah

sebagai berikut.

a) Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Ketidakjelasan subjek dan

predikat dalam sebuah kalimat dapat menjadikan kalimat itu tidak efektif.

Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindari

pemakaian preposisi (kata depan) seperti di, dalam, bagi, untuk dan pada di depan

subjek.



b) Kalimat itu tidak mempunyai subjek yang ganda. Kalimat yang mempunyai

subjek lebih dari satu (kalimat tunggal) menjadikan kalimat itu tidak efektif.

c) Kata penghubung intarkalimat seperti sehingga, sedangkan, karena, dan tetapi

tidak dipakai pada kalimat tunggal.

d) Predikat kalimat tunggal tidak didahului oleh kata yang. Kata yang biasanya

dipakai sebagai keterangan pewatas pada kalimat majemuk bertingkat.

2) Keparalelan

Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam sebuah kalimat.

Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk selanjutnya juga

menggunakan bentuk nomina. Jika bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk

selanjutnya juga verba.

3) Ketegasan

Ketegasan dalam kalimat efektif adalah memberikan penekanan atau penonjolan pada

ide pokok kalimat. Dengan demikian, kalimat efektif adalah kalimat yang ide

pokoknya tanpak lebih menonjol. Untuk membentuk ketegasan dalam kalimat dapat

dilakukan dengan cara-cara berikut ini.

a) Meletakan kata yang ditonjolkan pada awal kalimat.

b) Membuat urutan kata secara bertahap.

c) Menggunakan partikel -lah untuk memberi penekanan ide pokok.

4)   Kehematan

Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, ungkapan, atau

frase yang dipandang tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-

kata atau ungkapan-ungkapan yang dapat menambah kejelasan kalimat. Ada beberapa

cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan kehematan kata, yaitu sebagai berikut.

a) Menghindari pengulangan unsur yang sama pada kalimat majemuk.

b) Menghindari pemakaian subordinat pada hiponim.



c) Menghindari kesinoniman dalam satu kalimat.

d) Menghindari penjamaan kata-kata yang bermakna jamak.

5) Kecermatan

Kecermatan dalam kalimat efektif adalah cermat dan tepat dalam memilih kata

sehingga kalimat yang dihasilkan tidak rancu dan ambigu. Dengan kata lain, kalimat

yang cermat adalah kalimat yang tidak menimbulkan tafsiran ganda.

6) Kepaduan

Kepaduan dalam kalimat efektif adalah kepaduan pernyataan dalam sebuah kalimat

sehingga informasi yang disampaikan tidak terpcah-pecahkan.

7) Kelogisan

Kelogisan dalam kalimat efektif adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan

sesuai dengan kaidah EYD.

4. Ketepatan Memilih Kata

Pilihan kata pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu dipakai dalam

suatu kalimat atau wacana. Pemilihan kata dilakukan apabila tersedia sejumlah kata yang

artinya hampir sama atau bermiripan. Pemilihan kata bukanlah sekedar memilih kata yang

tepat, melainkan juga kata yang cocok. Cocok dalam hal ini berarti sesuai dengan konteks

meskipun kata itu berbeda, dan maknanya tidak bertentangan dengan nilai rasa

masyarakat pemakaianya (Finoza, 2007:123). Di samping itu, agar dapat menjadi

pemilihan kata yang akurat, seseorang harus menguasai sejumlah persyaratan lagi. Syarat

tersebut, yaitu (1) dapat membedakan antara konotosi dan denotasi, (2) dapat

membedakan kata-kata yang hampir bersinonim, (3) dapat membedakan kata-kata yang

hampir mirip dalam ejaannya, (4) dapat memahami dengan tepat makna kata-kata abstrak,

(5) dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat, dan (6) dapat

membedakan antara kata-kata yang umum dan kata-kata yang khusus (Keraf, 1998:88

dalam Finoza).  Persyaratan pokok yang harus diperhatikan, yaitu ketepatan dan



kesesuaian. Persyaratan ketepatan menyangkut makna, aspek logika kata-kata, kata yang

dipilih harus secara tepat mengungkapkan perhatian yang akan disampaikan. Persyaratan

kesesuaian menyangkut kecocokan antara kata yang digunakan dengan situasi atau

kesempatan dan keadan pembaca (Akhadiah, 1999:83).

5. Ketepatan Penggunaan Ejaan

Untuk membuat karangan kita harus berpedoman kepada Pedoman Umum Ejaan Bahasa

Indonesia. Ini berarti ejaan adalah pemakaian huruf, penulisan huruf, penulisan kata,

penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca (Finoza, 2007:15).

Dalam penelitian ini dibatasi hanya pada penulisan kata, penulisan huruf dan pemakaian

tanda baca.

2.4.1 Tujuan dan Fungsi Menulis Karangan Siswa di Sekolah

Menulis karangan pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan

maksud kepada orang lain secara jelas dan efektif. Selain itu, menurut Widyamartaya

(1991:130) tujuan menulis karangan dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Memberi tahu dan memberi informasi.

2. Menggerakan hati, menggetarkan perasaan, mengharukan; karagan ditujukan untuk

menggugah perasaan, untuk mempengaruhi, membangkitkan simpati.

3. Campuran kedua hal tersebut, yaitu memberitahu dan mempengaruhi.

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam menulis karangan siswa di sekolah sebagai

berikut.

1. Melalui karangan siswa dapat mengekspresikan atau menginformasiakan kekayaan ilmu,

pikiran, gagasan, pengalaman, dan imajinasi kepada orang lain.

2. Merangsang daya pikir siswa untuk menggugah perasaan, mempengaruhi, dan

membangkitkan simpati siswa dalam menulis karangan.



Fungsi menulis karangan adalah sebagai berikut.

1. Memperdalam suatu ilmu dan penggalian hikmah pengalaman-pengalaman.

2. Membuktikan sekaligus menyadari potensi ilmu pengetahuan, ide dan pengalaman

hidupnya.

3. Bisa menyumbangkan pengalaman hidupnya dan ilmu pengetahuan serta idenya yang

berguna bagi masyarakat.

4. Untuk meningkatkan prestasi kerja serta memperluas media profesi.

5. Mempelancar mekanisme kerja serta masyarakat intelektual, dialog ilmu pengetahuan

serta nilai-nilai hayati humaniara tersebut (Widyamartaya, 1990:130).

Dari beberapa fungsi menulis karangan di atas, maka yang berkaitan dengan proses

pembelajaran di sekolah sebagai berikut.

1. Memberi pendalaman materi mengenai kemampuan menulis karangan dengan cara

memberikan tugas menulis karangan, sehingga siswa mendapatkan hikmah yaitu berupa

pengalaman mengarang.

2. Menyadari pentingnya ilmu pengetahuan, karena tanpa ilmu pengetahuan siswa tidak

dapat menuangkan ide dan pengalaman hidupnya ke dalam bentuk karangan.

3. Menyumbangkan pengalaman hidupnya serta ilmu pengetahuan yang berguna untuk

masyarakat, yaitu dengan cara siswa  memberikan informasi berupa pengetahuan yang

diperoleh di sekolah.

4. Melatih siswa berpikir kritis memperdalam daya tanggap, memecahkan masalah-masalah

yang dihadapi dan membantu menjelaskan pikiran-pikiran siswa.

2.4.2 Kerangka  Karangan

Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu

karangan yang akan digarap (Keraf, 1994:132). Kerangka karangan dapat membantu

penulis dalam hal (1) menyusun karangan secara teratur, (2) memudahkan penulis



menciptakan klimaks-klimaks yang berbeda-beda, (3) menghindari penggarapan sebuah topik

sampai dua kali atau lebih, dan (4) memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu.

2.5 Pengertian Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan

pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang autoritas atau seoarang ahli atau

yang berwenang dalam suatu masalah (Keraf, 1994:161). Wawancara adalah salah satu alat

penilaian nontes yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan

responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Mengapa sepihak? Dikatakan sepihak karena

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan wawancara itu hanya berasal dari pihak

pewawancara saja, sementara responden hanya bertugas sebagai penjawab (Harjasujana,

1997:83).

Dari dua pendapat di atas penulis mengacu pada pendapat Keraf yang menyatakan bahwa

wawancara atau interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan

pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang autoritas atau seorang ahli atau

yang berwenang dalam suatu masalah.

Wawancara bertujuan untuk mengenali informasi, komentar, opini, fakta atau data tentang

suatu masalah atau peristiwa dengan mengajukan pertanyaan kapada narasumber. Dalam

wawancara ada beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi serta

hasil wawancara. Faktor-faktor itu adalah pewawancara, responden, topik permasalahan yang

tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara (Singarimbun, 2004:192).

Selain dari beberapa faktor di atas, ada satu hal menentukan dalam berhasilnya suatu

wawancara agar hasil wawancara dapat maksimal adalah sebagai berikut.



1. Usahakanlah pada waktu wawancara hanya responden yang hadir. Tidak ada anggota atau

teman responden yang hadir. Pewawancara pun sebaiknya tidak membawa teman.

2. Reaksi atau jawaban pertama terhadap suatu pertanyaan itulah pendapat responden yang

sesungguhnya. Kalau responden berubah pendapat setelah pindah ke pertanyaan tadi

janganlah dihapus.

3. Jangan tergesa-

Di sini

pewawancara harus sabar.

4. Pada jawaban

untuk jawaban tertutup.

5. Tulislah dengan lengkap semua komentar responden. Kata-kata yang diucapkan uuntuk

melukiskan perasaanya adalah sangat penting.

6. Jawaban responden harus dimengerti maksudnya sebelum dicatat. Kalau belum jelas

tanyakan lagi. Jawaban harus khusus, jangan terlalu umum atau pun mempunyai dua arti.

7. Usahakanlah sambil menulis tetap berbicara. Berikanlah pertanyaan yang mengajak dia

berpikir. Membiarkan responden menunggu terlalu lama, dapat menimbulkan kebosanan.

8. Selesai wawancara, periksalah kembali daftar pertanyaan dengan teliti untuk menjaga

agar tidak ada nomor-nomor yang terlampaui (Singarimbun, 2004:210).

Contoh teks hasil wawancara

Remaja :
Pakde :
Remaja :

mewawancarai orang yang senang berolahraga. Saya perhatikan, Bapak temasuk
yang berumur di anatara yang bermain bulutangkis di sini. Ini tentu jadi bukti

Pakde :
Remaja : pak? Mengapa Bapak dipanggil Pakde oleh teman-teman



Pakde :

Remaja : Wow ang kalau sudah
berumur biasanya pindah bermain tenis. Apa alasan Bapak terus bermain

Pakde :
Remaja :
Pakde :

Remaja :
bugar?

Pakde : seoarang dosen dan penceramah. Ketika berceramah, seringkali harus
berdiri selama enam jam. Ini memerlukan kondisi fisik yang prima atau bugar.
Sebenarnya, semua jenis pekerjaan, termasuk kerja otak, menuntut kebugaran
tubuh. Itu kalu ingin pekerjaanya sukses. Salah satu contoh adalah menulis buku.
Itu kerja otak. Tapi, kalu tubuh tidak bugar, baru menghadapi komputer sejam

Remaja :
Pakde : menjaga pola hidup, pola makan, dan pola olahraga secara

Remaja : “
Pakde :

cukup, tidak suka begadang, tidak suka merokok. Pola makan yang sehat adalah
makan secukupnya, tidak memanjakan nafsu makan, dan mengurangi makanan
yang berbahaya seperti yng berlemak. Pola olahraga yang baik adalah
berolahraga secukupnya secara teratur minimal seminggu tiga kali dan maksimal

Remaja :
Pakde :
Remaja : “
Pakde :

yang malas berolahraga. Tapi, ingat! Nanti kalu sudah berumur dan sakit-sakitan,

Remaja : Hem
Pakde :

sudah berumur, sudah sering sakit, baru mau brolahraga. Pikiran seperti ini salah.
Kebiasaan berolahraga harus ditumbuh

Remaja : Hem.. iya Pak. Terima kasih Pak atas wawancara ini.
Assala

Pakde : -
(Anggraini, 2006:138-139)

2.6 Kemampuan Menarasikan Hasil Wawancara

Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, keuletan dalam mengungkapkan ilmu

pengetahuan yang dimilikinya (Poerwadarminta, 1976:6). Menulis karangan adalah

menyusun atau mengkoordinasikan buah pikiran atau ide yang disajikan kedalam rangkaian



kalimat yang logis dan terpadu dalam bahasa tulis. Narasi adalah suatu bentuk wacana yang

sasaran utamanya adalah tindak-tanduk yang dijalin dan dirangkai menjadi sebuah peristiwa

yang terjadi dalam kesatuan waktu (Keraf, 2007:136). Wawancara atau interview adalah

suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada

seorang informan atau seorang autoritas atau seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu

masalah (Keraf, 1994:161).

Jadi, yang dimaksud dengan kemampuan menarasiakan hasil wawancara adalah kecakapan

mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki untuk mengkoordinasikan ide yang disajikan dari

sebuah teks wawancara ke dalam kalimat yang logis dan terpadu dalam suatu karangan

narasi.

Penelitian sebelumnya tentang kemampuan menulis karangan narasi pernah dilakukan oleh

Nurdiana dalam skripsinya yang berjudul “Kemampuan Menulis Karangan Narasi

Berdasarkan Teks Hasil Wawancara pada Siswa Kelas VII SMP Al-Azhar 3 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2005/200 “Bagaimanakah

kemampuan menulis karangan narasi berdasarkan teks hasil wawancara pada siswa kelas VII

SMP Al-

oleh Meliza dalam skripsinya yang berjudul “Kemampuan Menulis Karangan Narasi

Berdasarkan Pengalaman Pribadi Siswa Kelas X SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun

“Bagaimanakah kemampuan menulis

karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi siswa kelas X SMA Negeri 8 Bandar


