
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  Teori Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1 Hakekat Belajar dan Pembelajaran 

 

Istilah pembelajaran mengandung makna ada siswa yang belajar dan ada guru 

yang mengajar, keduanya membutuhkan proses yang panjang. Slameto (2003:2) 

menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar merupakan 

hal yang kompleks, dari segi siswa yang belajar dialami sebagai proses mental 

dalam menghadapi bahan belajar. Sedangkan dari sisi guru proses belajar 

merupakan prilaku belajar tentang satu hal. Siswa yang belajar diharapkan dapat 

mengalami perubahan dalam hal pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada 

pada individu, dan perubahan tersebut sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.Seperti dikatakan Gredler dalam Winataputra 

(2006;4b) tentang pengertian belajar, “... is the process by which human beings 

acquire a vast variety of competencies, skills, and attitudes.” Suatu proses dimana 

manusia mencapai suatu keanekaragaman yang luar biasa berupa kompetensi, 

keterampilan serta sikap dan tingkah  laku. Sementara Kolb dalam Suciati  
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(2001:38) mengatakan “... the process whereby knowledge is created through the 

transformation of experience.” Belajar merupakan proses pengetahuan dibentuk 

melalui transformasi pengalaman. 

 

Selanjutnya Thorndike dalam Suciati (2001:32) menyatakan belajar adalah 

perubahan tingkah  laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. 

Belajar dipandang sebagai suatu proses yang aktif melibatkan eksplorasi daripada 

sekedar penerimaan informasi yang pasif yang diberikan oleh guru. Hal ini juga 

dikemukakan oleh Mc. Pherson dalam Siregar (2005:21) yaitu “Learning is an 

active process, involving exploration, rather than the passive receipt of 

information downloaded by teachers.” Belajar merupakan suatu proses pencarian 

makna oleh karena itu belajar sebagai suatu proses atau aktifitas yang 

menekankan kepada suatu hasil atau produk. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku yang mengakibatkan bertambahnya pengetahuan, 

keterampilan dan nilai sikap yang diperoleh melalui interaksi yang aktif dari diri 

siswa dengan lingkungannya. 

 

2.1.2 Teori Belajar dan Pembelajaran 

 

Ada beberapa teori belajar dan pembelajaran seperti teori belajar humanistic, 

behavioristik, kognitif, konstruktivistik, sibernetik, dan kecerdasan ganda, yang 

pada penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi dan konteks pembelajaran. 
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Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Beberapa 

teori yang mendukung penelitian ini diantaranya: 

a. Teori Belajar Konstruktivisme 

Menurut pandangan teori konstruktivisme, belajar merupakan usaha 

pemberian  makna oleh siswa kepada pengalamnannya melalui asimilasi dan 

akomodasi yang menuju struktur kogniifnya. Untuk itu pembelajaran 

diupayakan agar dapat memberikan kondisi terjadinya proses pembentukan 

tersebut seara optimal pada diri siswa. Proses belajar sebagai usha pemberian 

makna kepada siswa oleh siswa kepada pengalamannya akan membentuk 

suatu konstruksi pengetahuan. Konstruktivisme sebagai aliran psikologi 

kognitif menyatakan manusialah yang membangun makna terhadap suatu 

realita. Siswa dalam belajar kostruktivistik harus aktif melakukan kegiatan, 

aktif berfikir, menyusun konsep, dan member makna tentang hal-hal yang 

sedang dipelajari. Sedangkan guru memiliki peran sebagai pemberdaya 

potensi siswa agar siswa mampu melaksanakan proses pembelajaran. 

 

Untuk itu menurut Zahronik (1995:28) dalam proses pembelajaran guru harus 

dapat mengkondisikan siswanya untuk memecahkan masalah, menemukan 

sesuatu yang berguna bagi dirinya dengan belajar dari mengalami sendiri 

bukan dari menghafal. Dalam mengkondisikan atau mewujudkan system 

pembelajaran yang mendukung kemudahan belajar bagi siwa agar memiliki 

peluang optimal berlatih untuk memperoleh kompetensi, guru harus dapat 

memanfaatkan sarana maupun media pembelajaran. 
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Pembelajaran dalam konteks konsruktivistik harus lebih menekankan 

penggunaan media sebagai satu-satunya sarana untuk mempercepat 

pemahaman terhadap materi. Oleh sebab itu guru mutlak memiliki 

kemampuan untuk memberdayakan media pembelajaran. Dengan sarana 

tersebut siswa akan berlaih untuk berfikir sendiri, memecahkan masalah yang 

dihadapinya, mandiri, kritis, kreatif dan mampu mempertanggungjawabkan 

pemikirannya secara rasional. 

 

Pembelajaran penting bagi siswa untuk mengetahui ‘untuk apa’ ia belajar, dan 

bagaimana ia menggunakan pengetahuannya serta keterampilan yang telah ia 

miliki. Atas dasar itulah pembelajaran harus dikemas menjadi proses 

mengkonstruksi bukan hanya sekedar transfer pengetahuan  siswa hanya 

menerima, tetapi siswa harus dikondisikan untuk membangun pengetahuannya 

sendiri melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Untuk itu dalam 

pembelajaran konstruktivis harus berlandaskan pada pengetahuan dibangun 

(dikonstruksi) secara aktif oleh diri subyek belajar, bukan secara pasif 

diterima dari lingkungan belajar dan peranjakan dalam memahami suatu 

pengetahuan merupakan proses adaptif, yang mengorganisasikan pengalaman 

si pebelajar dalam interaksi dengan lingkungannya Vigotsky (1986;26) 

 

b. Teori Belajar Humanistik  

Menurut teori belajar humanistic, proses belajar harus dimulai dan ditujukkan 

untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Ide pokok teori belajar 

ini adalah bagaimana siswa belajar mengarahkan diri sendiri, memotivasi diri 



�

�

��

sendiri dalam belajar dan tidak pasif dalam proses pembelajaran. Dalam 

pembelajaran, toeri ini menekankan pentingnya emosi atau perasaan dan 

adanya komunikasi terbuka serta nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap siswa. 

Tujuan yang ingin dicapai bukan hanya pada ranah kognitif saja, melainkan 

menjadikan siswa bertanggung jawab, perhatian penuh pada lingkungannya, 

dan dewasa secara emosi dan spiritual. Prinsip lain dalam teori humanistik 

adalah mengajarkan siswa bagaimana belajar dan menilai kegunaan belajar 

bagi dirinya sendiri. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Factor motivasi dan 

emosional sangat penting dalam peristiwa belajar, karena tanpa motivasi dan 

keinginan dari pihak si pebelajar, maka tidak aakan terjadi asimilasi 

pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimilikinya. Teori 

belajar humanistic berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat 

dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memenusiakan manusia, yaitu untuk 

mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, dan relisasi diri si pebelajar secara 

optimal. 

 

Kolb dalam Saekhan (2008:82) sebagai penganut aliran humanistic membagi 

tahap-tahap belajar menjadi (a) tahap pengalaman konkret, (b) tahap 

pengamatan aktif dan reflektif, (c) tahap konseptualisasi, (d) tahap 

eksperimentsi aktif. Pada tahap pengelaman konkret, siswa harus dapat 

melihat dan merasakan sendiri agar mereka dapat merumuskan konsep atau 

prinsip-prinsip, dengan kata lain belajar akan efektif jika didesain dengan cara 

memberikan pengalaman secara optimal. Pada tahap ini siswa hanya bisa 
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merasakan suatu kejadian apa adanya namun belum dapat memahami dan 

menjelaskan bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Kemampuan inilah 

yang dimiliki seseorang pada tahap yang paling awal dalam proses belajar. 

Konsekuensinya guru harus menyediakan fasilitas atau kondisi yang 

memungkinkan siswa untuk mengelaborasikan segala pengalaman sehingga 

dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.  

 

Tahap pengamatan aktif dan reflektif, pada tahap ini belajar harus member 

kebebasan kepada seluruh siswa untuk melakukan observasi secara aktif 

terhadap peristiwa yang dialaminya. Tahap konseptualisasi, tahap ketiga ini 

siswa diberi kebebasan untuk merumuskan (konseptualisasi) terhadap hasil 

pengamatannya, artinya siswa berupaya untuk membuat abstraksi, 

mengembangkan suatu teori atau konsep dan prosedur tentang suatu obyek 

yang menjadi perhatiannya. Berfikir induktif banyak dilakukan untuk 

merumuskan suatu aturan umum atau sebagai contoh peristiwa yang 

dialaminya. Walaupun kejadian yang diamatinya berbeda-beda, namun 

memiliki komponen yang sama yang dapat dijadikan dasar aturan bersama. 

Tahap eksperimentasi aktif, tahap ini didasarkan atas hasil dari asumsi bahwa 

hasil dari proses belajar harus bersifat produk nyata. Oleh sebab itu siswa 

harus mampu melakukan eklsperimentasi aktif dengan mengaplikasikan 

konsep-konsep, teori-teori atau aturan-aturan untuk memecahkan masalah 

yang  belum ia jumpai sebelumnya. Tahap-tahap belajar yang demikian 

dianggap oleh Kolb sebagai suatu siklus yang berkesinambungan dan 

berlangsung diluar kesadaran orang yang belajar.  
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Dalam prakteknya teori humanistik cendrung mengarahkan siswa untuk 

berfikir induktif, mementingkan pengalaman, membutuhkan keterlibatan 

secara aktif dalam belajar. Langkah-langkah pembelajaran humanistic dimulai 

dari menentukan tujuan, menentukan materi, mengidentifikasikan kemampuan 

awal (entry behavior) siswa, mengidentifikasikan topic-topik pembelajaran, 

merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran, 

membimbing siswa untuk belajar aktif, memahami hakikat makna 

pembelajaran, membuat konseptualisasi pengalaman belajar, mengaplikasikan 

konsep baru ke situasi nyata, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar. 

Suciati (2001;70). 

 

c. Teori Belajar Kognitif 

Teroi kognitif lebih menenkankan bagaimana proses atau upaya untuk 

mengoptimalkan kemampuan aspek rasional. Asumsi teori ini adalah bahwa 

setiap siswa telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata 

dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Skema kognitif tersebut 

berbeda untuk setiap siswa, dan senantiasa berkembang sejalan dengan 

perkembangan usia mereka serta menjadi dasar dan motivasi bagi dirinya 

untuk berfikir dan bertindak (memahami hubungan-hubungan) atas situasi 

yang dihadapi. 

 

Belajar  adalah  proses reorganisasi atau restrukturisasi (struktur atau skema), 

pengetahuan, proses  informasi dan pengambilan keputusan secara cerdas dan 

bernalar. Reorganisasi tersebut terjadi secara berkesinambungan dan bertahap 
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dari konkrit menuju abstrak; serta melalui proses asimilasi dan akomodasi 

(Piaget); pengaitan (Ausebel), antara bahan dan materi atau informasi baru 

yang dipelajari dengan struktur kognitif siswa. Belajar tidak sekedar 

melibatkan hubungan antara stimulus dan respon namun juga elibatkan proses 

berfikir yang kompleks. Teori ini lebih mementingkan proses belajar dari pada 

prestasi belajar itu sendiri.  

 

Meurut Piaget dalam Saekhan (2008;60), bahwa belajar akan lebih berhasil 

apabila disesuakan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Siswa 

hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan obyek 

fisik, yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh 

pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan 

kepada siswa agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari 

dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. 

 

Istilah belajar yang digunakan dalam  penelitian ini adalah proses belajar yang 

sengaja diciptakan atau intentional learning, bukan belajar yang terjadi secara 

spontan atau incidental learning.  Agar dapat berlangsung efektif dan efisien, 

proses belajar perlu dirancang menjadi sebuah kegiatan pembelajaran.  

Pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan 

terjadinya aktivitas belajar dalam diri individu.  Dengan kata lain, 

pembelajaran merupakan sesuatu hal yang bersifat eksternal yang sengaja 

dirancang untuk mendukung terjadinya proses belajar internal dalam diri 

individu (Pribadi, 2009: 17). 
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Menurut teori belajar kognitif, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan 

dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Siswa hendaknya diberi 

kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik, yang ditunjang 

oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan pengarah dari 

guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada siswa agar 

mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan 

berbagai hal dari lingkungan.  

 

Ada tiga prinsip belajar dalam teori belajar kognitif, yaitu belajar aktif akan 

menghindarkan siswa dari kebosanan, belajar lewat interaksi sosial manusia, 

dan belajar lewat pengalaman sendiri.  Pada pembelajaran ini proses mencari 

ilmu dilakukan secara tidak sengaja, jadi siswa merasa tidak terpaksa untuk 

belajar. 

 

Implikasi teori belajar kognitif ini dalam belajar, yakni (1) bahasa dan cara 

berpikir siswa berbeda dengan orang dewasa, oleh karena itu guru 

membelajarkan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir 

siswa, (2) siswa-siswa akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi 

lingkungan dengan baik, guru harus membantu siswa agar dapat berinteraksi 

dengan lingkungan sebaik-baiknya, (3) bahan yang harus dipelajari siswa 

hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing, (4) berikan peluang agar siswa 

belajar sesuai tahap, (5) di dalam kelas, para siswa hendaknya diberi peluang 

untuk saling berbicara dan berdiskusi dengan teman-temannya.   
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Jean Piaget dalam Sukmadinata, (2006:50) mengemukakan tahap-tahap 

perkembangan kemampuan kognitif anak.  Menurut Piaget, yang terpenting 

adalah penguasaan dan kategori konsep-konsep.  Melalui penguasaan konsep, 

anak mengenal lingkungan dan memecahkan berbagai problema yang 

dihadapi dalam kehidupannya. 

 

Aplikasi teori belajar kognitif dalam penelitian ini terjadi pada saat siswa aktif 

dalam menulis narasi dengan media picture series dan mind mapping.  

Keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran akan menghindarkan 

siswa dari kebosanan. Dalam pembelajaran Bahasa Inggris siswa belajar lewat 

interaksi sosial antar manusia yang ada terlibat dalam pembelajaran, yakni 

guru dan teman sekelas.   

 

Sementara itu, pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada siswa. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 

untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran 

dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan 

kapanpun. 

2.2 Teori Desain  Pembelajaran 

Menurut Sagala (2005:136) Desain pembelajaran adalah proses  pengembangan 

pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori 
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pembelajaran unuk menjamin kualitas pembelajaran. Pernyataan tersebut 

mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai 

dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam  kurikulum yang 

digunakan. 

 

Desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi 

pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang 

memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan  mikro 

untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. 

 

Menurut Sagala (2005:138) komponen utama desain pembelajaran adalah : 

1. Pembelajar (pihak yang menjadi fokus) yang perlu diketahui meliputi, 

karakteristik mereka, kemampuan awal dan pra syarat. 

2. Tujuan Pembelajaran (umum dan khusus) Adalah penjabaran kompetensi yang 

akan dikuasai oleh pembelajar. 

3. Analisis Pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau  materi yang 

akan dipelajari 

4. Strategi Pembelajaran, dapat dilakukan secara makro dalam kurun satu tahun 

atau mikro dalam kurun satu kegiatan belajar mengajar. 

5. Bahan Ajar, adalah format materi yang akan diberikan kepada  pembelajar 

6. Penilaian Belajar, tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah 

dikuasai atau belum. 

 

Terdapat beberapa model desain pembelajaran salah satunya adalah ASSURE 

yang dipakai peneliti dalam penelitian ini. Menurut Smaldino (2011: 111) model 
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desain pembelajaran ASSURE menggabungkan semua kegiatan instruksional  

seperti; timbulnya minat siswa kemudian berlanjut pada penyajian material baru, 

melibatkan para siswa dalam praktik dengan umpan balik, menilai pemahaman 

mereka dan memberikan kegiatan tindak lanjut yang relevan.  

 

Model untuk membantu belajar ASSURE menurut Smaldino (2011; 110) yaitu: 

1. Menganalisis Pembelajar ( Analyze Learner) 

Menganalisis karakteristik siswa yang disesuaikan dengan hasil-hasil belajar 

sangat penting. Analisis tersebut menyediakan informasi yang memungkinkan 

guru secara strategis merencanakan pelajaran yang disesuaikan agar memenuhi 

kebutuhan spesifik para siswa. Faktor yang harus diperhatikan dalam analisis 

pemelajar adalah; karakteristik umum, kompetensi dasar spesifik dan gaya belajar. 

a. Karakteristik umum mencakup usia, gender, kelas, dan faktor budaya atau 

sosioekonomi. 

b. Kompetensi dasar spesifik merujik pada pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki siswa atau yang belum dimiliki   

c. Gaya belajar merujuk pada serangkaian sifat psikologis yang menentukan 

bagaimana seorang individual merasa, berinteraksi, merespon secara 

emotional terhadap uji terhadap lingkungan belajar. 

 

2. Menyatakan standar dan tujuan (State Objektives) 

Langkah kedua dalam model ASSURE yaitu menyatakan standar dan tujuan 

belajar untuk mata pelajaran. Tujuan belajara akan bersumber dari standar 

kurikulum dan teknologi, kinerja siswa yang diharapakan. Tujuan belajar 
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merupakan pernyataan dari apa yang akan dicapai siswa bukan bagaimana mata 

pelajaran diajarkan. Standard an tujuan sangat penting dengan daftar periksa 

“ABCD”. Proses dimulai dengan menyebutkan audiensi (Audience) yang men jadi 

sasaran tujuan. Prose situ kemudian merinci perilaku (Behavior) yang harus 

ditampilkan dan kondisi (Condition) dimana perilaku tersebut akan diamati. 

Akhirnya, proses tersebut merinci tingkat (Degree) sampai dimana pengetahuan 

atau kemampuan baru harus dikuasai.  

 

Tujuan belajar yang muncul dalam standar kurikulum, buku teks, mata pelajaran 

online dan material pembelajaran lainnya. Dalam pembelajaran bahasa Inggris 

biasanya siswa mengalami kesulitan. Siswa akan merasa mudah apabila guru 

dapat menyesuaikan tujuan tersebut dengan menambah kondisi dengan diberi 

rekayasa sepeti halnya diberikan teknik picture series  

 

3. Memilih Strategi, Teknologi, media dan Material ( Select Methods, Media 

and Material) 

 

Langkah selanjutnya dalam menyusun mata pelajaran yang efektif adalah salah 

satunyan dengan memilih strategi. Ketika mengidentifikasi strategi pengajaran 

untuk mata pelajaran guru harus memilih dua jenis strategi yaitu: startegi yang 

berpusat pada guru dan strategi yang berpusat pada siswa.  Strategi guru adalah 

kesiatan yang digunakan untuk mengajarkan mata pelajaran, contohnya, 

menyajikan sebuah konsep dengan permainan kartu yang dicocokkan atau berupa 

permainan kelompok. Strategi yang berpusat pada siswa merupakan kegiatan yang 

melibatkan siswa dalam belajar aktif  seperti membahas kelebihan dan 

kekurangan sebuah permainan.   
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Ketika kita telah memilih strategi maka kemudian kita memilih materi yang 

diperlukan unttuk mendukung pelaksanaan mata pelajaran. Langkah ini 

melibatkan  pilihan sebagai berikut: 

  

(1) Memilih materi yang tersedia 

Mayoritas materi pembelajaran yang digunakan oleh para guru adalah ‘siap pakai’ 

jadi sebagai seorang guru kita harus memilih mana  materi yang tepat yang sesuai 

dengan kondisi  siswa. Guru yang berpengalaman harus dilibatkan karena 

pengetahuan mereka tentang materi alternative memberi mereka kemampuan yang 

lebih kritis.  Pendekatan lainnya untuk memilih materi adalah menyurvey panduan 

referensi melalui media online atau tulisan dan meninjau materi yang gratis dan 

murah. 

 

(2) Mengubah materi yang ada 

Guru berusaha memenuhi kebutuhan yang beragam dari para siswa . Materi yang 

siap pakai sering kali membutuhkan modifikasi agar selaras dengan tujuan belajar. 

Merancang materi baru harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan siswa. 

 

4. Menggunakan Teknologi, Media dan Materi (Utilize Technology, Media 

and Materi)  

 

Dalam tahap ini harus memperhatikan 5P yaitu: Pratinjau (preview) materi , 

Siapkan (Prepare) materi, Siapkan (Prepare) Lingkungan,  Siapkan (prepare) 

pembelajaran, Menyediakan (Provide)  pengalaman belajar.  
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(1) Pratinjau 

Selama proses seleksi guru harus mempratinjau materi yang dipilih terkait dengan 

tujuan belajar. Tujuannya adalah memilih bagian yang langsung selaras dengan 

mata pelajaran. Materi yang peneliti gunakan disini adalah question tag maka 

peneliti harus menggunakan teknik mam dan tgt untuk menemukan aktifitas 

latihan dan praktik yang sesuai dengan tujuan.   

 

(2) Menyiapkan materi  

Guru harus menyiapkan materi yang akan mendukung aktifitas pembelajaran. 

Langkah pertama yang harus disiapkan dalam materi ini adalah pembentukan 

kelompok , memberikan tema mengenai sebuah cerita fiksi. 

 

(3) Menyiapkan Lingkungan 

Penggunaan materi harus efektif baik itu diruang kelas, laboratorium ataupun 

pusat media. Guru harus mengatur tempat duduk sehingga para siswa bisa 

melihatr dan mendengar satu sama lain jika sedang membahas suatu topik.  

 

(4) Menyiapkan pemelajar  

Apa yang dipelajari dari sebuah kegiatan sangat bergantung pada bagaimana para 

siswa disiapkan untuk mata pelajaran tersebut. Dalam tujuan pembelajarannya 

kita harus menginformasikan kepada siswa contohnya seperti memperkenalkan 

kata kerja yang belum familier atau meninjau kemampuan  prasyarat. 
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(5) Menyediakan Pengalaman Belajar 

Pengalaman belajar berpusat pada guru, maka akan melibatkan presentasi, 

demonstrasi, latihan, dan praktik.  Jika menggunakan presentasi sebagai salah satu 

strategi adalah penting untuk menggunakan kemampuan presentasi diruang kelas. 

 

2. Mengharuskan Partisipasi Pemelajar (Require Learner Participation) 

Belajar merupakan proses mental aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman 

autentik yang relevan dimana para siswa akan menerima umpan balik informatif, 

respons yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana mereka telah 

mencapai tujuan dan bagaimana meningkatkan kinerja mereka. Siswa menerima 

umpan balik mengenai ketepatan response mereka. Umpan balik bisa berasal dari 

guru, atau para siswa yang bekerja di dalam kelompok kecil dan saling member 

umpan balik. Umpan balik bisa diperoleh melalui aktivitas sendiri. Umpan balik 

dari guru membantu para siswa meningkatkan pembelajaran siswa.  

 

5. Mengevaluasi dan Merevisi (Evaluate and Revise) 

Komponen terakhir dari model ASSURE untuk belajar yang efektif adalah 

mengevaluasi dan merevisi. Evaluasi dan revisi sangat penting bagi 

pengembangan pengajaran yang berkualitas, tetapi komponen dari perancangan 

mata pelajaran ini sering kali diabaikan. Ada dua tujuan dari komponen ini yaitu: 

(1) Menilai prestasi siswa  

Metode dalam menilai prestasi bergantung pada sifat dari tujuan belajar. Beberapa 

tujuan belajar mengharuskan kemampuan kognitif yang relative sederhana 

misalnya: menyebut rumus simple past tense, menyebutkan kata Tanya, membuat 
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kalimat sesuai rumus dan membuat kalimat menjadi paragraf. Tujuan belajar 

seperti itu  semua bermanfaat bagi ujian tertulis konvensional. 

(2) Mengevaluasi dan merevisi strategi, teknologi dan media 

Salah satu komponen kunci bagi evaluasi dan revisi sebuah mata pelajaran adalah 

masukan dari siswa. Siswa lebih menyukai belajar mandiri ketimbang presentasi 

kelompok.  

 

2.3 Karakteristik Pembelajaran Bahasa Inggris 

 

Menurut Bloom (1977;14), bahasa adalah sistem yang sangat kompleks yang 

dapat dipahami dengan baik dengan merincinya menjadi elemen atau komponen 

fungsinya. Bahasa dapat dibagi menjadi tiga komponen yang terdiri dari pola, isi, 

dan kegunaan. Pola termasuk syntax, morphology, dan phonology yang 

berhubungan dengan bunyi atau simbol-simbol dengan makna. Secara tradisional, 

belajar bahasa telah dianggap sama dengan belajar pola bahasa. Isi meliputi 

makna atau semantics, dan kegunaan termasuk pragmatics. Lima komponen ini 

syntax, morphology, phonology, semantics, dan pragmatics adalah sistem aturan 

dasar dalam bahasa. 

 

Tujuan belajar bahasa Inggris adalah agar siswa dapat berkomunikasi dalam 

bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan, secara lancar dan sesuai dengan 

konteks sosialnya (Depdiknas, 2003:15). Kompetensi Bahasa Inggris siswa 

mencakup keterampilan: mendengar, membaca, berbicara, dan menulis. 

Pembelajaran bahasa Inggris di SMA/MA ditargetkan agar siswa dapat mencapai 

tingkat functional yakni berkomunikasi secara lisan dan tulis untuk menyelesaikan 
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masalah sehari-hari Bahasa Inggris. Berkomunikasi adalah memahami dan 

mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan budaya. Kemampuan berkomunikasi dalam 

pengertian yang utuh adalah kemampuan berwacana, yakni kemampuan 

memahami dan/atau menghasilkan teks lisan dan/atau tulis yang direalisasikan 

dalam empat keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan (listening), berbicara 

(speaking), membaca (reading), dan menulis (writing). 

 

Dalam belajar bahasa Inggris ada dua keterampilan yang perlu dikembangkan 

yaitu keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Keterampilan reseptif 

meliputi keterampilan menyimak (listening) dan keterampilan membaca 

(reading), sedangkan keterampilan produktif meliputi keterampilan berbicara 

(speaking) dan keterampilan menulis (writing).  

 

Selain itu di dalam kurikulum bahasa Inggris SMA, siswa wajib mengenal 

beberapa jenis teks. Teks tersebut adalah teks descriptive, report, narrative, 

recount dan procedure. Klasifikasi teks ini dibuat berdasarkan beberapa elemen 

dari teks tersebut yang meliputi tujuan penulisan teks (purpose), sistematika 

penulisan (generic structure), paragraf-paragrafnya dan aspek gramatikal lainnya 

yang digunakan penulis untuk membangun tulisan/teksnya. 

 

Agar dapat mempelajari teks tersebut di atas dengan baik, siswa perlu dibekali 

dengan unsur-unsur bahasa, misalnya kosa kata, tata bahasa, dan pengucapan 

(pronounciation). Penguasaan kosa kata hanya merupakan salah satu unsur yang 

diperlukan dalam penguasaan keterampilan berbahasa. Sementara tata bahasa 
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dapat membantu seseorang untuk mengungkapkan gagasannya dan membantu si 

pendengar untuk memahami gagasan yang diungkapkan oleh orang lain. Sekali 

lagi perlu ditekankan bahwa tata bahasa hanyalah sebagai unsur pembantu dalam 

penguasaan keterampilan berbahasa.  

 

Bahasa Inggris sendiri memiliki komponen makna. Menurut Halliday dalam  

Tjahyono (2006: 51), komponen makna yang fundamental dalam bahasa adalah 

komponen yang fungsional. Makna ideasional, interpersonal, dan tekstual 

merupakan tiga macam makna yang terangkum dalam bahasa sebagai suatu 

kesatuan yang membentuk landasan semantik semua bahasa. Makna ideasional 

merupakan wujud dari pengalaman seseorang, baik pengalaman di dunia nyata 

maupun pengalaman di dunia imajiner. Menurut Halliday makna ideasional 

merupakan makna yang terkandung didalamnya (in the sense of content).   

 

Selanjutnya, makna interpersonal merupakan makna sebagai bentuk dari tingkah 

laku yang kita (sebagai yang berbicara atau yang menulis) tujukan kepada orang 

lain (sebagai pendengar atau pembaca). Dalam kalimat, makna interpersonal ini 

ditampilkan dalam perubahan peran dalam interaksi, misalnya statements, 

questions, offers, dan commands, serta kata kerja bantu modalilities (may, could, 

must, would) yang menyertainya. Misalnya, empat kalimat berikut ini berisi 

makna ideasional yang sama, namun makna interpersonalnya berbeda: 

1. Bill, close the door. 

2. Could you close the door, please? 
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3. If I were you, I would close the door. 

4. Why don’t you close the door, Bill? 

Menurut Setiadi (2006: 5), pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah bertujuan 

meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengaplikasian siswa tentang 

kecakapan hidup sehingga menjadi manusia yang terampil dengan cara 

menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan tentang bahasa Inggris sehingga 

menjadi manusia yang terampil dalam hal-hal lain yang membutuhkan 

kemampuan berbahasa Inggris. Pembelajaran Bahasa Inggris hendaknya 

dilakukan melalui pendekatan komunikatif dengan langkah-langkah penyajian 

yang mengarah pada ketrampilan berbicara, menyimak, dan membaca. 

Pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan anak. Untuk 

melakukan pendekatan komunikatif maka guru memiliki kemampuan komunikatif 

(comunikative skill) dan metode mengajar (teaching method) yang memadai. 

Sementara Tjahyono (2006: 12) menyatakan kemampuan seseorang dalam 

berkomunikasi dapat ditunjukkan dalam dua cara, yaitu komunikasi lisan dan 

komunikasi tertulis. Kalau komunikasi berlangsung secara lisan, ada unsur yang 

lain yang perlu diperhatikan oleh guru, dan tentu saja perlu diajarkan kepada para 

siswanya, yaitu mengenai ucapan atau pronunciation. Lebih-lebih bahasa Inggris 

yang antara ejaan dan ucapannya kadang-kadang berbeda jauh. Kesalahan dalam 

ucapan akan menyebabkan seseorang tidak akan dapat mengemukakan 

gagasannya dengan tepat.  
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Sementara  Agustian (2005: 34-36) menyatakan bahwa  sebagai salah satu alat 

untuk berkomunikasi, bahasa Inggris sangat diperlukan, sebab dengan menguasai 

bahasa Inggris, seseorang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya 

dan ini akan dapat dijadikan sebagai bekal untuk memperoleh serta membuka 

lapangan kerja. Dengan demikian, seluruh elemen lembaga pendidikan dan 

pelatihan dalam negeri harus berbenah dan memperbaiki diri jika ingin eksis di 

persaingan mendatang, atau akan ditinggalkan masyarakat. Mereka dituntut untuk 

mengkreasikan visi yang cocok pada lembaga yang dimiliki. Maka itu siswa 

belum dapat dikatakan menguasai bahasa Inggris kalau dia belum dapat 

menggunakan bahasa Inggris untuk keperluan komunikasi, meskipun dia 

mendapat nilai yang bagus pada penguasaan kosa kata dan tata bahasanya. 

Memang diakui bahwa seseorang tidak mungkin akan dapat berkomunikasi 

dengan baik kalau pengetahuan kosa katanya rendah. Oleh karena itu, penguasaan 

kosa kata memang tetap diperlukan tetapi yang lebih penting bukan semata-mata 

pada penguasaan kosa kata tersebut tetapi memanfaatkan pengetahuan kosa kata 

tersebut dalam kegiatan komunikasi dengan bahasa Inggris. 

 

Menulis merupakan proses penyampaian pesan dari penulis kepada pembaca, 

Sugiarto (2001:3). Menulis dapat pula diartikan sebagai kegiatan menggali pikiran 

dan perasaan mengenai suatu subjek, memilih hal-hal yang akan ditulis, 

menentukan cara menuliskannya sehingga pembaca dapat memahaminya dengan 

mudah dan jelas. 
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Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan berbahasa 

paling akhir yang dikuasai pelajar setelah kemampuan mendengarkan, berbicara 

dan membaca. Dibandingkan dengan tiga kemampuan berbahasa yang lain 

kemampuan menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa yang 

bersangkutan. Hal tersebut disebabkan kemampuan menulis menghendaki 

penguasaan berbagai unsur, dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang akan 

menjadi isi karangan. Selain terampil menulis, siswa sudah sewajarnya memiliki 

sikap positif terhadap pembelajaran menulis, artinya sebagai pandangan dan 

perbuatan yang didasarkan pada pendirian terhadap kegiatan pembelajaran 

menulis baik di kelas atau di luar kelas. 

 

Gie (2002: 3) menyatakan bahwa menulis adalah segenap rangkaian kegiatan 

seseorang mengungkapkan gagasan djuan menyampaikannya melalui bahasa tulis 

kepada masyarakat pembaca untulkk dipahami. Proses menulis merupakan 

serangkaian aktivitas yang terjadi dan melibatkan beberapa tahap yaitu pra 

menulis (pre writing), pengedrapan (drafing), perbaikan (revising), pengeditan 

(editing), dan publikasi (publishing). 

 

Sementara itu menurut Finoza (2009: 189), menulis adalah kegiatan seseorang 

dalam menuangkan ide atau gagasannya ke dalam sebuah tulisan. Menulis 

karangan adalah kesanggupan, kecukupan, dan kejayaan untuk menuangkan ide-

ide yang merupakan ungkapan perasaan dan berisikan pengetahuan dan berbagai 

pengalaman hidup. Mengarang adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan 

pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh.  
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa menulis 

karangan merupakan sebuah proses menuangkan suatu gagasan atau pikiran ke 

dalam bahasa tulis yang berisikan pengetahuan dan berbagai pengalaman hidup 

secara teratur agar dapat dipahami oleh pembacanya. 

 

2.4 Kemampuan Menulis 

 

Menulis pada hakikatnya adalah mengarang, yakni memberi bentuk kepada segala 

sesuatu yang dipikirkan, dan melalui pikiran, segala sesuatu yang dirasakan, 

berupa rangkaian kata, khususnya kata tertulis yang disusun sebaik-baiknya 

sehingga dapat dipahami dan dipetik manfaatnya dengan mudah oleh orang yang 

membacanya. 

 

Menurut Sokolik dalam Linse (2006;57), menulis adalah kombinasi antara proses 

dan produk. Prosesnya yaitu pada saat mengumpulkan ide-ide sehingga tercipta 

tulisan yang dapat terbaca oleh para pembaca yang merupakan produk dari 

kegiatan yang dilakukan oleh penulis. 

 

Dalam konteks pembelajaran bahasa, menulis merupakan refleksi apa yang 

seseorang lihat, baca, dengar, dan katakan berdasarkan pengalamannya, menulis 

merupakan hal yang sangat kompleks. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

siswa dalam menulis dengan baik seperti pemilihan kosakata yang teper, tata 

bahasa, bentuk-bentuk tenses, tanda baca, spasi, dan jenis kata pengorganisasian 

ide dalam paragraf serta kualitas dan kejelasan tulisan sehingga mudah dibaca dan 

dipahami oleh pembaca.   
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Dalam pembelajaran, hendaknya siswa diarahkan pada pengembangan potensi diri 

siswa sendiri.  Segala masalah kebahasaan yang perlu dibelajarkan di sekolah juga 

harus sesuai dengan zamannya.  Kata, kalimat, paragraf, bahkan tulisan harus 

bernuansa kekinian.  Sumber bahasa yang digunakan oleh guru juga harus 

mengacu ke minat dan harapan siswa.  Dengan demikian, siswa dapat tertarik 

dengan pembelajaran bahasa. 

 

Dalam pembelajaran bahasa, banyak strategi pembelajaran yang tersedia.  Namun, 

banyak guru bahasa yang masih kesulitan dalam memvariasikan strategi 

pembelajaran bahasa.  Mereka banyak berkutat dengan ceramah, diskusi, dan 

penugasan.  Padahal, hal tersebut merupakan teknik pengelolaan kelas.  Teknik 

adalah cara konkret yang dipakai saat pembelajaran berlangsung.  Guru dapat 

berganti teknik meskipun dalam koridor  metode yang sama. 

Ada empat keterampilan berbahasa yang diterima oleh seseorang secara 

berurutan.  Keterampilan tersebut adalah mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis.  Di antara keempat keterampilan berbahasa tersebut, menulis merupakan 

keterampilan berbahasa tertinggi yang dimiliki oleh seseorang.  Menulis 

merupakan sebuah kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan 

seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis.  Menulis merupakan kegiatan 

untuk kegiatan untuk menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan yang 

diharapkan dapat dipahami oleh pembaca dan berfungsi sebagai alat komunikasi 

secara tidak langsung (Rosidi, 2009:2). Dengan menulis seseorang tidak hanya 

dapat menyatakan pikiran dan perasaannya, tetapi tanpa disadari oleh penulis 

bahwa dengan menulis ia juga telah melakukan beberapa hal terhadap pembaca.  
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Contoh penulis yang menulis karangan narasi, ia tidak hanya menuangkan ide 

imajinatifnya dan perasaannya melalui cerita fiksi tetapi ia juga telah menghibur 

pembaca dengan cerita yang menarik dan menghibur.   

 

Keterampilan menulis digunakan untuk mencatat, merekam, meyakinkan, 

melaporkan, menginformasikan, dan mempengaruhi pembaca.  Maksud dan 

tujuan seperti itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh para pembelajar yang 

dapat menyusun dan merangkai jalan pikiran dan mengemukakannya secara 

tertulis dengan jelas, lancar, dan komunikatif.  Kejelasan ini bergantung pada 

pikiran, organisasi, pemakaian dan pemilihan kata, dan struktur kalimat (Morsey 

dalam Tarigan 2005:4).  Seseorang tidak secara otomatis memiliki kemampuan 

menulis, karena untuk dapat menulis sebuah karangan yang menarik perhatian 

pembaca, seorang penulis perlu mengetahui, memahami, dan mempraktekkan 

segala unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah karangan.   

 

Menurut Tarigan (2005:4), keterampilan menulis tidak akan datang secara 

otomatis, tetapi memerlukan latihan yang cukup banyak dan praktek yang banyak 

lagi teratur.  Kalau menilik teori heliosentrik dari Kopernikus bahwa bumi yang 

mengelilingi matahari, maka seharusnya kita tidak menerima kata matahari terbit 

karena kata matahari terbit tidak sesuai dengan logika teori heliosentrik dari 

Kopernikus.  Tetapi kalau penulis dan pembaca menganut logika yang sama 

tentang matahari terbit, maka kata matahari terbit adalah sah saja.  Demikian pula 

dengan sederetan idiom dan pepatah yang telah dikenal di antara penulis dan 

pembaca bahasa Indonesia.  Mereka tetap dipahami oleh penulis dan pembaca 
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selama penggunaannya dilakukan secara tepat dan menurut kebiasaan yang 

berlaku. 

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini 

dibatasi ketercapaian penelitiannya sampai pada kemampuan nonverbal siswa, 

dalam hal ini menulis, bukan pada keterampilan menulis siswa.  Hal ini 

dikarenakan dalam penelitian ini peneliti hanya mengukur kemampuan potensial 

siswa di bidang bahasa yang dapat diukur melalui pengetahuan kosakata, 

melengkapi kalimat, hubungan kata, dan wacana.  Sedangkan peningkatan 

keterampilan menulis menuntut latihan yang banyak dan teratur.  

2.4.1 Karakteristik Pembelajaran Menulis 

 

Setiap guru bahasa harus memahami karakteristik kemampuan menulis karena 

sangat menentukan dalam ketepatan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, 

maupun penilaian kemampuan menulis.  Sudah dapat dipastikan tanpa memahami 

karakteristik kemampuan menulis sangat sukar bagi guru yang bersangkutan 

untuk dapat menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran 

menulis yang akurat, bervariasi, dan menarik.  

 

Ada empat karakteristik keterampilan menulis yang sangat menonjol, yakni 

a.  keterampilan menulis merupakan kemampuan yang komplek; 

b.  keterampilan menulis condong ke arah skill atau praktik; 

c.  keterampilan menulis bersifat mekanistik; 

d.  penguasaan keterampilan menulis harus melalui kegiatan yang bertahap atau          

      akumulatif. 
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Keterampilan menulis menuntut kemampuan yang kompleks.  Penulisan sebuah 

karangan yang sederhana sekalipun menuntut kepada penulisnya kemampuan 

memahami apa yang hendak ditulis dan bagaimana cara menulisnya.  Persoalan 

pertama menyangkut isi karangan dan persoalan kedua menyangkut pemakaian 

bahasa serta bentuk atau struktur karangan.  Pembelajaran menulis jenis karangan 

apapun yang tidak memperhatikan apa yang hendak ditulis dan bagaimana cara 

menulis pasti akan mengalami kekacauan atau ketidakberhasilan. 

 

Keterampilan menulis lebih condong ke arah praktik ketimbang teori.  Ini tidak 

berarti pembahasan teori menulis ditabukan dalam pengajaran menulis.  

Pertimbangan antara praktek dan teori sebaiknya lebih banyak praktek dari teori.  

Keterampilan menulis bersifat mekanistik.  Ini berarti bahwa penguasaan kete-

rampilan menulis tersebut harus melalui latihan atau praktik.  Dengan perkataan 

lain semakin banyak seseorang melakukan kegiatan menulis, maka yang bersang-

kutan akan semakin terampil menulis. Karakteristik keterampilan  menulis seperti 

ini menuntut pembelajaran menulis yang memungkinkan siswa banyak berlatih 

menulis, praktek, atau mengalami berbagai pengalaman kegiatan menulis. 

 

Kegiatan menulis harus bervariasi tetapi juga harus sistematis, bertahap, dan 

akumulatif.  Berlatih menulis yang tidak terarah apalagi kurang diawasi guru akan 

membuat kegiatan siswa tidak terarah bahkan sering membingungkan siswa. 

Mereka tidak tahu apakah mereka sudah bekerja dengan benar atau mereka tidak 

tahu  jika mereka telah  membuat  kesalahan yang berulang.  Latihan mengarang 
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terkendali disertai diskusi di mana sangat diperlukan dalam memahami dan 

menguasai keterampilan menulis.  

 

Menulis merupakan salah  satu dari empat aspek keterampilan berbahasa. Ada 

berbagai pengertian menulis menurut ahli-ahli bahasa, beberapa pengertian 

menulis menurut para ahli bahasa tersebut dikutip dalam bagian ini.  Menurut 

Rusyana dalam Gani (2003:22) menulis merupakan kemampuan menggunakan 

pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan.   

 

Pendapat tersebut mengacu kepada menulis sebagai proses melambangkan bunyi-

bunyi ujaran berdasarkan aturan-aturan tertentu.  Artinya, segala ide, pikiran, dan 

gagasan yang ada pada penulis disampaikan dengan cara menggunakan lambang-

lambang bahasa yang terpola.  Melalui lambang-lambang tersebutlah pembaca 

dapat memahami apa yang dikomunikasikan penulis. 

 

Menurut Tarigan (2005:3-4), menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain.  Sebagai contoh Andrea Hirata penulis tetralogi Laskar 

Pelangi mampu berkomunikasi dengan  jutaan pembaca tetralogi Laskar Pelangi 

melalui karya-karyanya, yaitu novel-novelnya.  Pembaca novel Laskar Pelangi 

tidak hanya ada di Jakarta, tetapi tersebar dari Sabang sampai Merauke.  Apakah 

pada saat membaca novel Laskar Pelangi para pembaca bertatap muka langsung 

dengan Andrea Hirata?  Tentu saja tidak, mereka berkomunikasi melalui tulisan-

tulisan Andrea Hirata yang dikemas apik dalam novel-novelnya yang merupakan 

pengalaman pribadi penulis dan sangat membumi.  Menulis merupakan suatu 
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kegiatan yang produktif dan ekspresif. Menulis merupakan suatu proses 

perkembangan, yang menuntut pengalaman, waktu, kesempatan, latihan, 

keterampilan-keterampilan khusus, dan pengajaran langsung menjadi seorang 

penulis.  

 

Sebagai bagian dari kegiatan berbahasa, menulis berkaitan erat dengan aktivitas 

berpikir.  Keduanya saling melengkapi.  Seorang yang ingin menjadi penulis 

handal, ia juga harus banyak membaca karena membaca memperkaya khasanah 

berpikir dan membuka wawasan seseorang terhadap pemikiran orang lain.  

Bagaimana seorang penulis dapat menulis dengan lancar jika aktivitas berpikirnya 

terhambat?  Mungkin itulah sebabnya mengapa sebelum menulis sebuah karangan 

baik fiksi maupun nonfiksi, seorang penulis wajib memetakan pikirannya atau 

mencurahkan gagasannya dalam sebuah kerangka karangan, agar menulis menjadi 

lebih lancar setelah mengorganisasi ide dalam sebuah kerangka. Costa dalam Gani 

(2003:34) mengemukakan bahwa menulis dan berpikir merupakan dua kegiatan 

yang dilakukan secara bersama dan berulang-ulang. Tulisan adalah wadah yang 

sekaligus merupakan hasil pemikiran.  

 

Melalui kegiatan menulis, penulis dapat mengomunikasikan pikirannya.  

Mengomunikasikan ide atau gagasan ke dalam pikiran memerlukan pengetahuan 

tentang seluruh aspek kebahasaan, di antaranya diksi, ejaan, tata bahasa, gaya 

bahasa, dan lain-lain.  Melalui kegiatan berpikir, penulis dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam menulis.   
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Namun ternyata mengemukakan gagasan secara tertulis tidaklah mudah.  Di 

samping dituntut kemampuan berpikir yang memadai, juga dituntut berbagai 

aspek terkait lainnya.  Misalnya penguasaan materi tulisan, pengetahuan bahasa 

tulis, motivasi yang kuat, dan lain-lain.  Paling tidak, menurut Harris dalam (Gani, 

2003:37) seorang penulis harus menguasai lima komponen tulisan, yaitu isi 

(materi) tulisan, organisasi tulisan, kebahasaan (kaidah bahasa tulis), gaya 

penulisan, dan mekanisme tulisan.  Kegagalan dalam salah satu komponen dapat 

mengakibatkan gangguan dalam menuangkan ide secara tertulis, karena satu unsur 

dengan unsur yang lain itu saling berkaitan dan memiliki makna.  Jadi diperlukan 

pengetahuan mendalam dan persiapan yang matang ketika seseorang memutuskan 

ingin menulis.  Tak jarang hasil tulisan jauh dari yang diharapkan dikarenakan 

kekurangan dalam satu komponen atau lebih.     

 

Mengacu kepada pemikiran di atas, jelaslah bahwa menulis bukan hanya sekadar 

menuliskan apa yang diucapkan (membahasatuliskan bahasa lisan), tetapi 

merupakan suatu kegiatan yang terorganisir sedemikian rupa sehingga terjadi 

suatu tindak komunikasi (antara penulis dengan pembaca).  Bila apa yang 

dimaksudkan oleh penulis sama dengan yang diamaksudkan oleh pembaca, maka 

seseorang dapat dikatakan telah terampil menulis. 

 

2.4.2 Karangan Narasi  

 

Menurut Atmazaki (2006: 28), karangan narasi adalah karangan yang berisi cerita 

berdasarkan urutan serangkaian kejadian atau peristiwa. Di dalam kejadian itu, 

ada satu atau beberapa tokoh dan tokoh tersebut mengalami satu atau serangkaian 
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peristiwa. Kejadian, tokoh, dan konflik ini merupakan unsur pokok sebuah narasi, 

dan ketiganya secara bersama-sama bisa pula membentuk plot atau alur. Narasi 

dapat berupa fiksi, seperti cerpen, novel, dongeng dan hikayat atau berupa 

nonfiksi karena berisi fakta, seperti laporan perjalanan, biografi, autobiografi, 

jurnal atau pengalaman pribadi. Sebuah paragraf dapat dinyatakan sebagai narasi 

apabila terdapat unsur-unsur yang meliputi tokoh, tindakan, waktu, tempat, dan 

narator. Kelima unsur itu membentuk peristiwa dan sambung menyambung 

membentuk plot/alur. Unsur yang paling menentukan adalah tindakan karena 

orang yang tidak bertindak  tidak dapat disebut sebagai tokoh.  

 

Sementara Finoza (2009: 244) menyatakan bahwa karangan narasi adalah 

karangan suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, 

merangkaikan tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara 

kronologis atau yang berlangsung dalam satu kesatuan waktu. Karangan narasi 

secara sederhana dikenal sebagai cerita Kosasih (2002: 44). Pada narasi terdapat 

peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula 

tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan 

konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, 

ketiga unsur itu disebut plot atau alur. Jadi, narasi adalah cerita yang dipaparkan 

berdasarkan plot atau alur.  

 

Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Contoh narasi yang berisi fakta: biografi, 

autobiografi, atau kisah pengalaman. Contoh narasi yang berupa fiksi: novel, 

cerpen, cerbung, ataupun cergam. Pola narasi secara sederhana: awal – tengah – 
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akhir. Awal narasi biasanya berisi pengantar yaitu memperkenalkan suasana dan 

tokoh. Bagian awal harus dibuat menarik agar dapat mengikat pembaca. Bagian 

tengah merupakan bagian yang memunculkan suatu konflik. Konflik lalu 

diarahkan menuju klimaks cerita. Setelah konfik timbul dan mencapai klimaks, 

secara berangsur cerita akan mereda. Akhir cerita yang mereda ini memiliki cara 

pengungkapan beragam, ada yang menceritakan dengan panjang, ada yang 

singkat, ada pula yang berusaha menggantungkan akhir cerita dengan 

mempersilakan pembaca untuk menebaknya sendiri. 

 

Karangan narasi dapat berupa peristiwa kenyataan atau peristiwa rekaan, yang 

mencakup beberapa hal yaitu membentuk cerita atau kiasan, menonjolkan pelaku, 

menurut perkembangan dari waktu ke waktu atau kronologis, dan disusun secara 

sistematis. Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa 

karangan narasi adalah karangan yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian 

yang disusun secara sistematis dengan menonjolkan pelaku dari waktu ke waktu. 

Peristiwa yang diceritakan oleh penulis dalam suatu karangan narasi dapat berupa 

kenyataan atau rekaan. 

 

Sementara karangan narasi yang akan disajikan oleh guru dan ditulis oleh para 

siswa dalam penelitian ini terdiri dari 3 komponen, yaitu : Orientation (latar 

belakang), Complication (puncak masalah), dan Resolution (penyelesaian 

masalah). Ketiga hal ini merupakan generic structure dari teks narasi. Inilah 

penjelasan dari 3 komponen tersebut: 
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a. Orientation 

Adalah latar belakang yang mendasari penulisan karangan narasi. Terdiri dari 

pengenalan terhadap tokoh, tempat, dan waktu. Keterangan ini memudahkan 

pembaca dalam mengikuti alur cerita. 

b. Complication 

Adalah masalah yang penuh dengan kejadian-kejadian yang tidak terduga. 

Masalah ini akan diselesaikan di akhir cerita. 

c. Resolution 

Adalah penyelesaian dari masalah-masalah yang terjadi sebelumnya. 

Penyelesaian bisa berupa happy ending atau sad ending. 

 

Sementara language feature dari karangan narasi bahasa Inggris adalah:  

1. Menggunakan noun phrases  (a beautiful princess, a huge temple)  

2. Menggunakan adverbial phrases of time and place (one day, unce upon a 

time, in the jungle, long time ago)  

3. Menggunakan simple past tense (He walked away from the village, she was 

angry)  

4. Menggunakan action verbs (walked, slept)  

5. Menggunakan noun phrases (long black hair)  

 

2.5 Media Pembelajaran 

 

 

Kata media berasal dari bahasa latin yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Menurut Brings dalam Sardiman (2004:67)  mengatakan, media adalah 

segala alt fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk 
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belajar. Dalam proses pembelajaran kehadiran media memiliki arti yang cukup 

penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan 

dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan 

yang akan disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan denagn bantuan 

media. Media dapat mewakili apa yang guru kurang mampu ucapkan melalui 

kalimat tertentu, bahkan dalam keabstrakkan bahan dapat dikonkretkan dengan 

kehadiran media. 

 

Menurut AECT atau Association for Education Communicational Technology 

dalam Miarso (2004:457) mendefinisikan media dalam lingkup pendidikan 

sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau 

dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. 

Sedangkan Gagne (1970) menyatakan bahwa media pendidikan adalah berbagai 

jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. 

 

Pendapat-pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pebelajar sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali. 

Heinnich (2002:170) mengklasifikasikan media dalam jenis: 

a. Media yang tidak diproyeksikan 

b. Media yang diproyeksikan 

c. Media audio 
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d. Media berbasis komputer 

e. Multimedia kit 

 

Ditinjau dari kesiapan pengadaannya media dikelompokkan dalam dua jenis yaitu: 

a. Media by utilization, yaitu media jadi yang siap pakai merupakan komoditi 

perdagangan dan terdapat di pasaran luas. 

b. Media by design, yaitu media rancangan karena perlu dirancangddan 

dipersiapkan secara khusus untuk maksud dan tujuan pembelajara tertentu. 

 

Masing-masing jenis mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Kelabihan media 

jadi adalah hemat waktu dan pengadaannya, sebaliknya mempersiaokan media 

yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan tertentu akan memeras 

banyak waktu, tenaga maupun biaya. Dalam penggunaannya dasar untuk memilih 

suatu media adalah untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Namun ada 

beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah tujuan instruksional yang 

ingin dicapai, karakteristik siswa atau sasaran, jenis rangsangan belajar yang 

diinginkan (audio, visual, gerak, dan seterusnya), keadaan latar atau lingkungan, 

kondisi setempat dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani. 

 

Sehubungan dengan pernyataan di atas, Dick and Carey (1996) menyebutkan 

bahwa disamping kesesuain dengan tujuan prilaku belajarnya, setidaknya ada 

empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media. Pertama 

ketersediaan sumber setempat. Artinya bila media yang bersangkutan tidak 

terdapat pada sumber-sumber yang ada, harus dibeli atau dibuat sendiri. Kedua 

apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, tenaga dan 
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fasilitasnya. Ketiga adalah faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan dan 

ketahanan media untuk waktu yang lama. Artinya media bisa digunakan 

dimanapun dengan peralatan yang ada disekitarnya dan kapan pun serta mudah 

dibawa dan dipindahkan. Keempat adalah efektifitas biaya dalam jangka waktu 

yang panjang. Hakikat pemilihan media pada akhirnya adalah keputusan untuk 

memakai, tidak memakai, atau mengadaptasi media yang bersangkutan. 

 

Selain pemilihan media satu hal yang harus diperhatikan adalah kegunaan media 

dalam pembelajaran. Hamalik (2004) mengungkapkan beberapa kegunaan media, 

yaitu (a) Meletakkan dasar konkret untuk berfikir, (b) memperbesar perhatian 

siswa, (c) meletakkan dasar-dasar perkembangan yang penting untuk 

perkembangan belajar siswa, (d) memberikan pengalaman nyata yang dapat 

menumbuhkan kegiatan belajar yang mandiri dikalangan siswa, (e) memberika 

pemikiran yang teratur dan kontinu, (f) menumbuhkan pengertian dan 

membnerikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain. 

 

Beberapa kajian teoritik dan empirik menunjukkan pentingnya penggunaan media 

dalam pembelajaran, sebagaimana telah dirangkum Miarso (2004:258) yang 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa.  

2. Media dapat melampaui batas ruang kelas. 

3. Media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. 

4. Media memberikan pengalaman yang integral,/menyeluruh dari sesuatu 

yang konkret maupun yang abstrak. 

5. Media memberikan kesempatan untuk belajar mandiri. 

6. Media meningkatkan kemampuan keterbacaan baru yaitu kemampuan 

untuk membedakan dan menafsirkan objek, tindakan dan lambang yang 

tampak, baik yang alami mauoun buatan manusia, yang terdapat pada 

lingkungan. 



�

�

��

7. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan 

lingkungannya. 

8. Media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri baik guru maupun 

siswa. 

 

 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media dalam pembelajaran 

sangatlah penting baik bagi guru maupun siswa agar tujuan pembelajaran yang 

dapat dicapai dengan maksimal. 

 

Keterampilan menulis menuntut kemampuan yang kompleks.  Penulisan sebuah 

karangan yang sederhana sekalipun menuntut kepada penulisnya kemampuan 

memahami apa yang hendak ditulis dan bagaimana cara menulisnya.  Persoalan 

pertama menyangkut isi karangan dan persoalan kedua menyangkut pemakaian 

bahasa serta bentuk atau struktur karangan.  Pembelajaran menulis jenis karangan 

apapun yang tidak memperhatikan apa yang hendak ditulis dan bagaimana cara 

menulis pasti akan mengalami kekacauan atau ketidakberhasilan. 

 

Karena itu wajar apabila kemampuan menulis tidak mudah untuk dipahami dan 

dilakukan oleh banyak orang. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam 

mempelajari isi karangan yang runtut, pemekaian bahasa serta bentuk atau 

karangan diperlukan pengalaman melalui benda-benda nyata yaitu media yang 

dapat digunakan sebagai jembatan bagi siswa untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong proses belajar 

pada diri siswa. 

 

Oleh karena itu agar pada akhir studinya para siswa dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dalam kemampuan menulis karangan narasi, 
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penggunaan media pada pembelajaran topik-topik tertentu sangat perlu 

diperhatikan. 

Bertitik tolak dari uraian diatas dalam pembelajaran diperlukan adanya suatu 

media yang menarik, tepat, mampu menghubungkan dan mengintegrasikan 

pengalaman untuk memahami kemampuan dalam menulis karangan narasi 

meskipun kemampuan dan tingkat inlegensi serta minat siswa berbeda-beda. 

Media yang digunakan dalam proses menulis karangan narasi pada penelitian ini 

adalah Picture series (gambar berseri) dan mind mapping (peta pemikiran). 

  

2.5.1 Media Picture Series 

 

Menurut Nurgiyantoro (2001:30), gambar berseri merupakan salah satu 

pengajaran yang menarik dan mendidik. Manfaat pembelajaran dengan media 

gambar adalah pendidik dapat mengembangkan keinginan dalam belajar bahasa 

siswa melalui gambar berseri, memudahkan siswa dalam belajar bahasa, 

memberikan kebermaknaan belajar dengan media autentik dalam kehidupan 

sehari-hari dan dapat memberikan keragaman dalam belajar bahasa dan unsur-

unsur bahasa. Gambar yang memenuhi kriteria pragmatis untuk tugas menulis 

adalah gambar-gambar membentuk rangkaian cerita. 

 

Gambar berseri merupakan alat untuk menarik perhatian siswa dalam 

memfokuskan perhatian, pemikiran, ide atau gagasan. Gambar berseri dapat 

memudahkan penyampaian pesan-pesan atau informasi karena gambar disusun 

berkaitan antara satu gambar dengan gambar lainnya. Dengan gambar siswa dapat 

mengungkapkan pikiran atau gagasan dengan spontan berurutan. 
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Rahardi (2003: 27) menyatakan ada beberapa karakteristik media gambar yang 

perlu diperhatikan yaitu; (1) harus autentik dapat menggambarkan 

obyek/peristiwa jika siswa melihat langsung, (2) sederhana komposisinya jelas 

menunjukkan bagian-bagian pokok dalam gambar tersebut (3) ukuran gambar 

proporsional (4) gambar harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

 

Menurut  Nurgiyantoro (2001:31), gambar-gambar yang dimaksud dapat berupa 

gambar sengaja dibuat untuk tugas tes, gambar kartun, ataupun komik yang 

diambil dari buku, majalah, atau surat kabar. Kompleksitas gambar dapat 

bervariasi tergantung kemampuan berbahasa pelajar yang dituju. Dalam proses 

belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang sangat penting, karena 

dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau 

kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkritkan dengan kehadiran 

media. Namun perlu diingat, bahwa peranan media tidak akan terlihat bila 

penggunaannya tidak sejalan dengan isi dari tujuan pengajaran yang telah 

dirumuskan. Oleh karena itu, tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal 

acuan untuk menggunakan media. 

 

Hal di atas sesuai dengan pendapat  Djamarah (2006: 122), bahwa media sebagai 

alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah untuk membantu tugas guru 

dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru 

kepada anak didik. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan 

menuju tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan kenyakinan 
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bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan 

belajar anak didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Meskipun demikian, 

penggunaan media sebagai alat bantu tidak lagi sembarangan menurut sekehendak 

hati guru, tetapi harus memperhatiakan dan mempertimbangkan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

 

Dengan adanya gambar berseri, guru dengan mudah menjelaskan suatu objek atau 

peristiwa kepada siswanya, demikian juga bagi siswa akan lebih mudah 

memahami pesan dan informasi yang disampaikan sehingga gambar dapat 

membantu efektifitas belajar. 

 

Menurut Noy (2005) mengatakan; “It said that every pictures is worth a 

thousands words, ten different people can look at the samenpictures at the very 

same time ten completely different idea about it, however, for the writer pictures 

can produce great resource for inspiration.” 

 

Setiap gambar bermakna seribu kata, jika sepuluh orang yang melihat gambar 

yang sama pada saat yang sama akan dapat mengungkapkan sepuluh gagasan atau 

ide yang berbeda.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa gambar 

berseri merupakan salah satu media pembelajaran yang efektif karena 

mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan terpadu melalui 

pengungkapan kata-kata dan gambar sehingga membentuk sebuah cerita yang 

padu atau utuh.  
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2.5.2 Hakekat Pembelajaran Menulis dengan Picture Series 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah guru dan siswa saling menjelajahi 

bagaimana dapat berkomunikasi dalam proses pembelajaran. Guru memfasilitasi 

siswa dalam belajar dan siswa belajar sehingga mendapatkan hasil yang optimal 

dan berkualitas. Ada 3 prinsip pembelajaran bahasa yang diutarakan oleh Nunan 

(2003:9-11) bahwa pembelajaran yang baik adalah pertama, pembelajaran yang 

berpusat kepada siswa dimana pendidik melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran. Sebagai contoh adalah pendidik membuat tujuan pembelajaran 

yang jelas kepada siswa, membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar, dan 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkreasi dengan penyelesaian tugas-

tugas sekolah yang telah diberikan. Kedua, meningkatkan pembelajaran bagi 

siswa. Hal ini pendidik harus selalu mencoba hal-hal yang baru, menyimpan hasil 

belajar dan pembelajaran siswa, dan mengamati cara guru bahasa inggris di dalam 

maupun di luar kelas. Dengan ketrampilan menulis yang dimiliki, siswa dapat 

mengembangkan kreatifitas dan dapat mempergunakan bahasa sebagai sarana 

menyalurkan kreativitasnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran ketrampilan menulis memiliki berbagai macam bentuk. Salah 

satunya adalah ketrampilan menulis karangan. Dalam pembelajaran menulis 

diharapkan siswa tidak hanya dapat mengembangkan kemampuan membuat 

karangan namun juga diperlukan kecermatan untuk membuat argumen, memiliki 

kemampuan untuk menuangkan ide atau gagasan dengan cara membuat karangan 

yang menarik untuk dibaca. Diantaranya mereka harus dapat menyusun dan 
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menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Ada 4 hal 

yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran menulis oleh pendidik. Hal ini 

dikemukakan oleh Nunan (2003:92-95) yaitu : 

Pertama adalah pendidik memahami alasan-alasan yang dikemukakan oleh siswa. 

Hal ini untuk mengurangi kesenjangan tujuan yang terjadi antara pendidik dan 

siswa. Kedua, pendidik sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menulis. Pendidik dapat memberikan variasi pembelajaran menulis dengan 

berbagai macam tulisan, sebagai contohnya adalah menulis surat, menulis 

kesimpulan, menulis puisi ataupun jenis tulisan/karangan yang lain yang membuat 

siswa menikmati aktifitas menulis. Prinsip ketiga adalah memberikan umpan baik 

yang membantu dan bermakna bagi siswa. Setiap tulisan yang dihasilkan oleh 

siswa harus diberikan umpan balik yang tidak harus ditulis oleh pendidik itu 

sendiri tetapi bisa melalui suara yang direkam dalam tape recorder ataupun 

pendidik dapat memberikan kunci-kunci kesalahan dan siswa dapat mengoreksi 

hasil tulisannya.  

Prinsip keempat adalah menentukan klarifikasi nilai yang akan diberlakukan pada 

hasil tulisan siswa. Sering terjadi bahwa pendidik hanya mengoreksi struktur 

kalimat saja dan tidak menilai unsur yang lain atau bahkan siswa tidak tahu 

mengapa dia dapat 100 dan temannya mendapat 50. Pendidik wajib memberikan 

informasi kepada siswa unsur-unsur bahasa yang digunakan dalam penilaian. 

Pembelajaran menulis erat kaitannya dengan berbagai model pembelajaran yang 

digunakan guru dalam mengajar. 
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Dalam pembelajaran menulis, hal yang harus diperhatikan oleh guru adalah 

bagaimana menanamkan konsep atau target bahasa (language target) tentang 

unsur-unsur bahasa yang terlibat dalam teks kepada sisiwa. Hal ini penting karena 

komponen atau unsur-unsur bahasa tersebut berfungsi sebagai pembentuk wacana 

dalam teks yang akan dikembangkan. 

Selanjutnya, dinyatakan bahwa pembelajaran bahasa dengan menggunakan teks 

sebagai model merupakan cara yang baik untuk pendekatan pola paragraph. 

Dengan pemberian suatu model teks, siswa memperhatikan karakteristik dari teks 

tersebut dan kemudian mereka menulis sendiri paragraph dengan bantuan media 

yang diberikan, dalam hal ini picture series. 

Pada konteks penelitian ini, pembelajaran menulis melibatkan peniruan dan 

manipulasi model yang dikaitkan dengan tata bahasa yang telah ditentukan pada 

karakteristik teks narrative yang akan dipelajari dengan menggunakana alat bantu 

media gambar berseri untuk dapat mengembangkan ide, gagasan baik dalam kosa 

kata dan kalimat. Pembelajaran menulis dengan picture series juga merupakan 

alternatif pembelajaran yang sangat menarik dan sangat mendidik bagi pesera  

didik.. 

Demikian juga dalam pembelajaran, picture series akan merefleksikan bahasa dan 

budaya dari cerita yang disampaikan. Selaain itu, melalui pembelajaran dengan 

picture series suatu cerita akan menjadi kaya dengan isi dan pengembangan 
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karakter siswa. Picture series merupakan salah satu pembelajaran yang menarik 

dan mendidik. 

Selain itu, dengan media picture series, siswa dapat mempraktekkan bagaimana 

menggunakan sinonim dan antonim, siswa dapat belajar mengenal budaya dari 

suatu daerah, dapat belajar tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, 

serta dapat mengidentifikasi masalah-masalah sosial, polotik, ataupun lingkungan 

yang terjadi di dunia. 

Media gambar sebagai salah satu media visual akan membantu siswa 

mempermudah memahami suatu obyek. Keefektifan penggunaan media gambar 

dalam proses pembelajaran dapat menarik minat siswa secara efektif, gambar 

dapat membantu siswa mengingat isi materi teks yang dipelajarinya, merupakan 

alat untuk menarik perhatian siswa dalam memfokuskan perhatian, pemikiran, ide 

atau gagasan didalam tulisan atau karangan yang dibuatnya.  

Menurut Rahadi (2003:27) ada beberapa karakteristik media gambar yang perlu 

diperhatikan yaitu ; (1) harus autentik dapat menggambarkan obyek/peristiwa jika 

siswa melihat langsung, (2) sederhana, komposisinya jelas menunjukkan bagian-

bagian pokok dalam gambar tersebut, (3) ukuran gambar proporsional sehingga 

siswa dapat dengan mudah membayangkan ukuran sesungguhnya benda atau 

obyek yang ada digambar, (4) gambar harus message, sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai.  
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Dalam pembelajaran menulis dengan media picture series terdapat hal-hal yang 

dilarang dalam penulisan. Hal ini dikemukakan oleh Comics Magazine 

Association of America Comics Code (2004) bahwa baik kata-kata, symbol, 

ataupun gerakan yang berhubungan dengan cacat fisik, suatu penyakit, kesukuan 

yang berbau seks, dan kepercayaan, tidak dapat diterima sebagai suatu cerita dari 

picture series. Demikian juga dengan aksi-aksi yang merusak moral. 

Pembelajaran menulis dengan media picture series diwarnai dengan pendidikan 

moral dan menghindari tindakan-tindakan amoral.  

2.5.3 Mind Mapping 

 

Menurut definisi resmi dari Buzan Center-UK, Mind Mapping adalah suatu 

teknik-grafik ampuh yang menyediakan suatu kunci universal untuk membuka 

seluruh potensi otak manusia sehingga dapat menggunakan seluruh kemampuan 

yang ada di kedua belah otak seperti kata, gambar, angka, logika, ritme, warna 

dalam suatu cara yang unik. 

 

Djohan Yoga mendefinisikan Mind Mapping sebagai suatu bentuk pencatatan 

dengan struktur radian yang sangat menarik karena dipenuhi oleh aneka warna, 

kata, angka, gambar, kode dan simbol sebagai hasil yang sangat kreatif dari 

pemakaian seluruh keterampilan yang ada di kedua belah otak secara simultan dan 

sinergis. 

 

Mind Mapping adalah ekspresi dari pemikiran radian karena Mind Mapping 

adalah fungsi alami dari pikiran manusia.  Ini adalah teknik grafik yang berdaya 
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guna yang menyediakan kunci universal untuk membuka potensi otak.  Mind 

Mapping dapat diterapkan pada setiap aspek kehidupan dimana perbaikan 

pengetahuan dan pemikiran yang lebih jelas akan meningkatkan prestasi manusia.  

Mind Mapping mempunyai empat karakteristik penting: 

a) subjek yang menjadi perhatian mengalami kristalisasi dalam citra sentral. 

b) tema utama dari subjek memancar dari citra sentral sebagai cabang-cabang. 

c) cabang-cabang terdiri atas citra kunci atau kata kunci yang dituliskan di garis  

     yang berasosiasi.  Topik-topik dengan tingkat kepentingan yang lebih kecil  

     juga digambarkan sebagai cabang-cabang yang melekat pada cabang dari  

     tingkat yang lebih tinggi. 

d) cabang-cabang ini membentuk struktur nodus yang berhubungan. 

 

Mind Mapping dapat ditingkatkan dan diperkaya dengan warna, gambar, kode, 

dan dimensi untuk menambah minat, keindahan, dan individualitas. Penambahan 

ini pada gilirannya membantu kreativitas, memori, dan secara khusus mengingat 

informasi. Mind Mapping membantu penggunanya membuat pembedaan antara 

kapasitas penyimpanan mental pengguna yang akan ditunjukkan kepada pengguna 

dengan bantuan Mind Mapping, dan efisiensi penyimpanan mental pengguna, 

yang akan dicapai pengguna dengan bantuan Mind Mapping.  Dengan 

menggunakan Mind Mapping, pengguna mampu menyimpan data secara efisien 

menggandakan kapasitas pengguna.  Hal ini seperti perbedaan antara gudang yang 

diatur dengan baik atau yang berantakan, atau perpustakaan yang mempunyai dan 

tidak mempunyai sistem penyimpanan (Buzan, 2004:68-69). 
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Gambar 2.1 Contoh Mind Mapping yang Digunakan Sebagai Kerangka Karangan 

 

Belajar dengan menggunakan mind mapping akan berhasil jika siswa 

mempraktikkannya.  Siswa terlebih dahulu harus memahami konsep berpikir lurus 

dan berpikir memencar, kemudian menggabungkan kedua konsep tersebut dalam 

pembuatan mind mapping.  Konsep berpikir lurus adalah pola berpikir di mana 

jika seseorang diingatkan akan suatu hal, ia harus menyebutkan sesuatu yang 

mengingatkannya akan hal tersebut.  Konsep berpikir lurus dapat merangsang 

kemampuan siswa untuk berpikir sesuai urutan dan sistematis serta fokus pada 

satu topik.  Konsep berpikir memencar adalah pola berpikir di saat seseorang 

harus menjawab segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang diberikan.  

Konsep berpikir memencar dapat membantu guru untuk melihat apakah seorang 

siswa mudah mengekspresikan pikirannya atau mengalami kesulitan. 
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Gambar 2.2 Contoh Berpikir Lurus 

Gambar 2.3 Contoh Berpikir Memencar 

 

2.5.4 Hakikat Pembelajaran Menulis Karangan Narasi Dengan  Mind 

Mapping                           

  

Strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan tehnik 

pembelajaran merupakan kesatuan yang terangkai dan utuh untuk membentuk apa 

yang disebut sebagai model pembelajaran. Dengan demikian model pembelajaran 

pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal hingga 

akhir yang disajikan secara khas oleh guru atau dengan kata lain model 

pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, 

metode, media, dan tehnik pembelajaran (Sudrajat, 2008:83). 
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Tujuan pembelajaran menulis karangan narasi adalah agar siswa dapat menulis 

karangan narasi melalui media mind mapping.  Dengan begitu siswa dapat 

mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan dan ide serta menyusunnya 

menjadi karangan yang padu dan koheren, mengembangkan daya imajinasi dan 

kreativitas siswa dalam menulis.   

 

Teknik mind mapping dapat digunakan pada tahap menemukan ide, tahap 

mengembangkan ide, tahap menyajikan karangan dengan menggunakan pilihan 

kata yang tepat, padu, lengkap, dan tahap merevisi karangan.  Pada prinsipnya 

untuk membuat mind mapping siswa akan memadukan cara berpikir lurus dan 

berpikir memencar.  Siswa diberikan suatu tema/topik yang kemudian 

dikembangkan menjadi sebuah kerangka karangan dengan melalui proses berpikir 

memencar menjadi subtopik-subtopik yang kemudian dikembangkan menjadi 

lebih detail dengan proses berpikir lurus.      

Namun dalam penelitian ini siswa tidak diminta untuk membuat peta pemikiran 

dari awal dikarenakan mind mapping dalam penelitian ini telah dibuat oleh guru 

mengenai narasi cerita rakyat ‘Bawang Merah dan Bawang Putih’ dan 

‘Sangkuriang’, sehingga siswa hanya diminta untuk membuat narasi berdasarkan 

mind mapping yang telah ada menjadi sebuah karangan narasi yang runtut.  

2.6 Kemampuan Awal Siswa 

Dalam keseharian proses pembelajaran, siswa sebagai individu memiliki sejumlah 

kemampuan. Kemampuan tersebut dapat bersifat potensial atau kapasitas 
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(capacity) maupun kecakapan nyata (achievement) (Sukmadinata, 2006:31). 

Setiap individu mempunyai kemampuan belajar yang berlainan. Kemampuan 

awal siswa adalah kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan awal ini menggambarkan 

kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan oleh 

guru. 

Dengan mengetahui hal tersebut, guru akan dapat merancang pembelajaran 

dengan lebih baik. Sebab apabila siswa diberi materi yang telah diketahui maka 

siswa akan merasa cepat mengalami kebosanan. Menurut Smaldino (dalam 

Prawiradilaga,2007:20) bahwa siswa berbeda satu sama lain, perbedaan tersebut 

disebabkan (a) karakteristik Umum, dimana sifat internal siswa yang 

mempengaruhi penyampaian materi, seperti kemampuan membaca, jenjang 

pendidikan, usia, maupun latar belakang sosial. (b) kemampuan awal atau 

prasyarat, kemampuan dasar yang harus dimiliki sebelum siswa akan mempelajari 

kemampuan baaru, jika kurang, kemampuan ini sebenarnya akan menjadi mata 

rantai penguasaan isi atau materi dan menjadi penghambat bagi proses belajar, (c) 

gaya belajar, merupakan aspek psikologis yang berdampak terhadap penguasaan 

kemampuan atau kompetensi. 

Melihat dasar-dasar kemampuan diatas, tentunya setiap individu memiliki 

kemampuan awal yang perlu diteliti hubungannya terhadap hasil belajar, 

khususnya hasil belajar bahasa inggris. Kemampuan awal siswa penting untuk 

diketahui guru sebelum ia memulai pembelajarannya, karena dengan demikian 
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dapat diketahui apakah siswa telah memiliki pengetahuan yang merupakan 

prasyarat untuk mengikuti pembelajaran. Sejauh mana siswa telah mengetahui 

materi apa yang akan disajikan. Hal ini disebabkan karena materi yang disusun 

secara terstruktur artinya materi pelajaran disusun berdasarkan urutan tingkat 

kelas. Demikian juga untuk pembelajaran bahasa inggris yang topik-topiknya 

tersusun secara hierarkis yaitu dari yang mudah ke yang sukar, dari yang tunggal 

hingga yang kompleks sehingga kalau belajar dimulai dari tengah maka akan 

menyulitkan siswa dalam memahami materi pembelajaran.  

Dengan demikian pembelajaran bahasa inggris harus dilaksanakan secara 

berurutan sehingga dalam  melaksanakan keterampilan menulis para siswa telah 

terlebih dahulu mengetahui apa yang hendak ditulis dan bagaimana cara 

menulisnya serta pemakaian bahasa serta bentuk atau struktur karangan. Karena 

menulis merupakan keterampilan yang paling akhir untuk dipelajari. 

Berdasarkan uraian diatas, kemampuan awal sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Dalam pembelajaran guru 

sebaiknya memiliki kemampuan untuk mengenal kemampuan awal yang dimiliki 

siswa, dengan demikian  akan dapat menulis strategi pembelajaran yang tepat. 

Jika strategi pembelajaran yang ditetapkan guru tepat, maka prestai belajar siswa 

akan dapat dicapai dengan maksimal. Dengan kata lain jika guru memahami 

kemampuan awal siswa dengan baik ia akan mampu  memberikan pelayanan dan 

perlakuan kepada siswa sesuai dengan karakteristik siswa. Kemampuan awal 

dapat diketahui dengan berbagai cara antara lain dengan tes. Menurut Sukardi 
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(2007:9) tes dilakukan untuk mengetahu apa yang siswa ketahui yang dapat 

mendeskripsikan kemampuan belajar siswa.  

Kemampuan awal siswa dalam penelitian ini akan diperoleh dari kemampuan 

siswa sebelum materi menulis narasi diajarkan yang materinya diambil dari materi 

pembelajaran bahasa inggris sebelumnya. Selanjutnya kemampuan awal siswa 

akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan. Siswa yang memiliki 

kemampauan awal yang tinggi akan berbeda penangannya dengan siswa yang 

berkemampuan awal rendah. Dalam kegiatan pembelajaran siswa akan mencapai 

prestasi yang optimal diperlukan kecermatan guru dalam memperlakukan siswa 

sesuai dengan karakteristik. 

2.7 Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu yang dipandang mempunyai relevansi dengan 

penelitian ini adalah penelitian dari Husnul Khotimah, Santi Marlia Sakti, dan Siti 

Rumini. Ketiga penelitian ini  menunjukan bahwa media dapat berpengaruh baik 

terhadap prestasi belajar siswa khususnya menulis narasi, dan ketiga penelitian ini 

berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti.  

a.  Husnul Khotimah (2011), dalam penelitiannya yang berjudul: “Perbedaan 

Prestasi Belajar Matematika Dengan Menggunakan Media dan Kemampuan 

Awal Yang Berbeda Pada Siswa Kelas XI SMA N 5 Bandar Lampung.” Hasil 

penelitian eksperimen ini menunjukkan bahwa tingkat penguasaan 

trigonometri siswa yang dibelajarkan dengan media kartu trigonometri lebih 

tinggi dibandingkan dengan siswa yang dibelajarkan dengan LKS. 
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Penggunaan media kartu memiliki dampak positif untuk siswa baik yang 

memiliki kemampuan awal tinggi maupun rendah untuk materi trigonometri. 

2.  M. Ali Ghufron. 2012. Efektivitas Teknik Dyadic Essay dalam Pengajaran 

Menulis Dilihat dari Kreativitas Mahasiswa (Sebuah Penelitian Eksperimen 

pada mahasiswa semester II Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, IKIP PGRI 

Bojonegoro, pada Tahun Akademik 2011/2012). Sampel yang dipilih dengan 

menggunakan cluster random sampling, adalah IB sebagai kelompok 

eksperimen dan ID sebagai kelompok kontrol. Setiap kelompok terdiri dari 42 

siswa. 

Berdasarkan temuan penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 

Teknik dyadic essay adalah teknik yang efektif dalam pengajarn menulis 

terutama bagi siswa dengan kreativitas tinggi. Oleh karena itu, disarankan 

agar: (1) dosen harus menerapkan Teknik dyadic essay untuk membuat siswa 

menikmati belajar mereka di kelas, (2) siswa harus aktif terlibat dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas, mengajukan pertanyaan, membaca buku, atau 

belajar dari sumber belajar lainnya; dan (3) peneliti mendatang dimungkinkan 

untuk melakukan jenis penelitian yang sama dengan sampel dan kondisi yang 

berbeda. 

 

Penelitian di atas menunjukkan bahwa penggunaan media dalam pembelajaranm 

memiliki pengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Karena itu 

penelitian ini mencoba menerapkan penggunaan media picture series dan mind 

mapping di SMA N 2 Menggala dan melihat pengaruh media dengan 
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memperhatikan kemampuan awal yang dimiliki siswa terhadap kemampuan 

menunulis narasi.  

2.8 Kerangka Pikir  

2.8.1 Interaksi antara penggunaan media dan kemampuan awal terhadap  

kemampuan menulis narasi siswa 

Kemampuan awal merupakan kemampuan intelektual yang menjadi modal dasar 

siswa dalam menguasai materi ajar. Menurut Prawiradilaga (2007) kemampuan 

awal berpengaruh terhadap laju belajar, persepsi terhadap topik dan pencapaian 

tujuan pembelajaran. Kemampuan awal penting dilakukan oleh guru sebelum 

memulai pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan prasyarat 

yang dimiliki siswa untuk mengikuti pembelajaran. Setiap siswa memiliki 

kemampuan awal yang berbeda. Mengidentifikasi kemampuan awal siswa 

merupakan bagian dari teori belajar humanistik, setelah identifikasi guru 

hendakya merancang media pembelajaran dan membimbing serta mengarahkan 

siswa untuk berfikir induktif. 

Untuk mengatasi perbedaan kemampuan awal yang ada pada siswa, guru dituntut 

untuk dapat mendesain strategi pembelajaran dengan menggunakan media yang 

dapat menjembatani perbedaan yang ada. Menulis merupakan salah satu 

keterampilan yang dipelajari mulai dari sekolah dasar hingga jenjang menengah 

atas , oleh karena itu prasyarat dalam kemampuan menulis menjadi modal awal 

bagi siswa untuk dapat melanjutkan materi menulis sampai jenjang selanjutnya.   
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Di sisi lain penggunaan media picture series ini, kemampuan awal memiliki peran 

yang cukup penting. Bagi siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi akan lebih 

mudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media picture 

series dan siswa akan mampu berfikir cepat dan tepat secara optimal serta 

mencegah kejenuhan. Sementara bagi siswa yang berkemampuan rendah akan 

merasa memiliki sedikit kesulitan karena memiliki kemampuan prasyarat yang 

kurang memadai. Namun dalam pelaksanaanya penggunaan media ini secara 

berkelompok, sehingga siswa yang berkemampuan awal tinggi dapat membantu 

siswa yang berkemampuan rendah melalui tutor sebaya dalam proses 

pembelajarannya, sehingga siswa yang berkemampuan awal rendah pun 

mengalami peningkatan dalam prestasi belajar. 

Berdasarkan teori-teori diatas diharapkan proses pembelajaran yang menggunakan 

media picture series secara umum dimungkinkan akan lebih berhasil karena siswa 

diberi keluasan berfikir, berdiskusi dan bekerjasama, serta dapat menciptakan 

kompetisi antar kelompok yang dapat menimbulkan kesenangan dalam belajar 

bagi siswa. 

2.8.2   Kemampuan menulis narasi siswa yang menggunakan media picture 

series lebih tinggi dari kemampuan menulis narasi yang 

menggunakan media mind mapping 

Kegiatan pembelajaran menuntut keberhasilan bagi siswa, untuk itu seorang guru 

harus dapat mengkondisikan atau mewujudkan sistem pembelajaran yang 

mendukung bagi kemudahan belajar siswa sehingga mempunyain peluang yang 

optimal untuk memperoleh kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Piaget 

dalam teori belajar kognitif mengungkapkan bahwa siswa dlam setiap 



� ��

pembelajaran harus diberi kesemapatan untuk berksperimen dengan obyek fisik 

sehingga guru harus membuat rangsangan agar siswa mau berinteraksi dengan 

lingkungannya, mencari dan menemukan hal-hal baru. Salah satu caranya dalah 

media pembelajaran, denagn penggunaan media diharapkan dapat memberikan 

pengalaman yang konkret, mempertinggi daya serap, serta membuat siswa senang 

dalam belajar. 

Pemilihan media khususnya media atau tehnik yang cocok dengan materi yang 

dibahas akan sangat membantu  para guru untuk lebih mendekatkan konsep materi 

yang abstrak kepada siswa menjadi lebih konkrit. hal ini seperti yang diungkapkan 

Saekhan (2008) bahwa dalam pembelajaran konteks teori konstruktivis harus 

menekankan pengguanaan media sebagai sarana untuk mempercepat pemahaman 

terhadap materi.  Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media picture 

series dan mind mapping. 

Menurut Nurgiyantoro (2001:30), gambar berseri merupakan salah satu 

pengajaran yang menarik dan mendidik. Media gambar memiliki keunggulan 

dapat menarik siswa dalam pembelajaran menulis. 

Proses pembelajaran menggunakan media picture series menjadi salah satu 

alternatif pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan dan kebebasan bagi 

siswa untuk dapat mereorganisasikan kemampuan awalnya untuk menuangkan 

ide-idenya melalui gambar yang telah disajikan sehingga pembelajaran menulis 

yang selama ini sulit dapat dijadikan mudah , tidak abstrak dan tanpa tekanan, 

sedangkan guru dapat mengarahkan siswa untuk dapat selalu berfikir induktif 
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dengan membiarkan siswa mengembangkan sendiri ide kreatifnya berdasarkan 

gambar yang disajikan. 

Mind mapping adalah ekspresi dari pemikiran radian karena mind mapping adalah 

fungsi alami dari pikiran manusia. Ini adalah teknik grafik yang berdaya guna 

yang menyediakan kunci universal untuk membuka fungsi otak. Mind mapping 

dapat diterapkan pada setiap aspek kehidupan dimana perbaikan pengetahuan dan 

pemikiran yang lebih jelas akan meningkatkan prestasi manuasia. 

Djohan Yoga mendefinisikan mind mapping sebagai suatu bentuk pencatatan 

dengan struktur  radian yang sangat menarik karena dipenuhi oleh aneka warna, 

kata, angka, gambar, kode dan simbol sebagai hasil yang sangat kreatif dari 

pemakaian seluruh keterampilan yang ada di kedua belah otak secara simultan dan 

sinergis. Siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi akan lebih mudah 

mengambangkan mind mapping yang sudah dirancang oleh peneliti karena 

mereka telah memiliki kemampuan awal yang baik untuk mengembangkan suatu 

tema menjadi sebuah kalimat sehingga menjadi karangan yang runtut dan utuh 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki kemampuan awal rendah.  Bagi siswa 

yang memiliki kemampuan rendah akan menemui banyak kesulitan karena 

kemampuan awal yang mereka miliki membatasi mereka dalam mengembangkan 

tema menjadi kalimat karena mereka tidak melihat media secara konkret 

melainkan hanya meraba pikiran mereka melalui mind mapping yang telah ada. 

Namun dengan cara belajar berkelompok diharapkan para siswa berkemampuan 

rendah ini juga dapat meningkatkan prestasi menulisnya menjadi lebih baik. 
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2.8.3   Perbedaan kemampuan menulis narasi siswa yang menggunakan 

media picture series lebih tinggi dari siswa yang menulis narasi 

dengan menggunakan mind mapping untuk siswa yang 

berkemampuan awal tinggi 

Salah satu kunci komponen dalam pembuatan desain sebuah pembelajaran adalah 

menganalisis karakteristik siswa, salah satunya adalah tingkat kemampuan awal 

siswa. Hal ini penting sebagai patokan guru dalam memberikan informasi 

mengenai materi selanjutnya dan dalam menentukan pembelajaran yang akan 

diterapkannya dalam proses pembelajaran. Pengetahuan awal setiap siswa 

berbeda, ada yang tinggi ada yang rendah.  

Menurut Yamin (2008:69) pengetahuan awal dapat berasal dari pokok bahasan 

yang akan kita ajarkan, jika siswa tidak memiliki prinsip, konsep, dan fakta atau 

pengalaman, maka hanya metode berikut yang dapat diterapkan yaitu 

pembelajaran ekspositori atau ceramah, demonstrasi, penampilan, latihan dengan 

teman dan lain-lain. Akan tetapi bila siswa telah memiliki pemahaman prinsip, 

konsep dan fakta maka guru dapat mempergunakan metode diskusi, studi mandiri, 

studi kasus dan metode insiden, sifat metode ini lebih banyak analisis, dan 

memecah masalah.  

Tujuan pemebelajaran dapat berlangsung efektif jika penerapan sebuah 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Bagi siswa dengan kemampuan 

awal tinggi yang telah memiliki pengetahuan yang cukup jika diajarkan dengan 

media picture series dan mind mapping akan terlihat lebih mudah dalam 

mengemabangkan tulisan narasi. 
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Media picture series dan mind mapping memberikan gambaran cerita yang 

konkrit sehingga dalam menulis narasi siswa diberi kesempatan untuk 

mngembangkan pemikirannya dalam membuat karangan narasi sehingga dapat 

meningkatkan minat mereka dalam menulis, maka prestasi belajar pun akan 

meningkat. 

Siswa dengan kemampuan awal tinggi tentu akan mudah dalam menyerap 

informasi yang diberikan yang merupakan materi lanjutan. Namun jika mreka 

hanya diberikan materi pengulangan dan latihan menulis kalimat biasa tentu akan 

sangat membosankan dan tidak mengasah kemampuan awal mereka selain itu 

penggunaan media juga membantu untuk meluaskan imajinasi mereka dalam 

menulis karena obyek tulisan mereka terlihat nyata. 

2.8.4  Perbedaan kemampuan menulis narasi siswa yang menggunakan 

media picture series lebih tinggi dari siswa yang menulis 

menggunakan media mind mapping untuk siswa yang berkemampuan 

awal rendah. 

Tingkat kemampuan awal siswa tidaklah sama. Kemampuan awal siswa dalam 

mempelajari materi yang baru memegang peranan penting dalam penyerapan 

informasi baru tersebut. Siswa yang memiliki kemampuan awal rendah belum 

memiliki pemahaman konsep sebelumnya dengan baik. Hal ini akan terlihat dari 

kecepatan mereka dalam mengerjakan tugas atau pun memecahkan masalah yang 

diberikan. Siswa yang berkemampuan awal rendah tentu akan mengalami 

kesulitan jika harus membuat kalimat atau bahkan mengembangkan sebuah tema 

karangan karena belum kuatnya pemahaman materi dalam diri mereka.  



� �


Pembelajaran dengan menggunakan media picture series dan mind mapping 

memberikan pengalaman konkrit bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah 

sehingga dengan berdiskusi bersama tutor sebaya mereka dapat meningkatkan 

minat menulis narasi dengan media yang diberikan. Selain itu dalam mind 

mapping  juga ada tema-tema yang dapat dikembangkan menjadi kalimat 

sederhana dan dikembangkan kedalam paragraph. Dengan berdiskusi sesama 

teman juga membuat para siswa yang memiliki kemampuan rendah tidak merasa 

rendah diri karena merka akan sama-sama berusaha meningkatkan prestasinya 

agar lebih baik lagi dalam menulis narasi.  Pada akhirnya tidak hanya tujuan 

pembelajaran yang tercapai secara efektif namun juga adanya peningkatan prestasi 

belajar siswa karena kemampuan awal siswa meningkat akibat adanya penguatan 

pemahaman dan kerja sama dari tutor sebaya.  

 

2.9 Hipotesis 

Hipotesis umum  dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Ada 

perbedaan penerapan pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan media 

picture series lebih efektif dan lebih baik dari yang menggunakan tekhnik mind 

mapping. Dari hipotesis umum tersebut dapat diuraikan menjadi hipootesis kerja 

sebagai berikut : 

1. H1   : Ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan kemampuan          

    awal terhadap prestasi menulis narasi siswa   
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2. H2  :  Kemampuan menulis narasi siswa yang menggunakan media picture 

series lebih tinggi dari kemampuan menulis narasi siswa yang 

menggunakan media mind mapping. 

3.   H3  :  Perbedaan kemampuan menulis narasi siswa yang menggunakan media 

picture series lebih tinggi dari kemampuan menulis narasi siswa yang 

menggunakan media mind mapping untuk siswa yang memiliki 

kemampuan awal tinggi. 

4.   H4  :  Perbedaan kemampuan menulis narasi siswa yang menggunakan media 

picture series lebih tinggi dari kemampuan menulis narasi siswa yang 

menggunakan media mind mapping untuk siswa yang memiliki 

kemampuan awal rendah. 
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