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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1.1 Teknik Penyajian Pelajaran 

 

Penggunaan teknik yang tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Peserta didik lebih bergairah belajar, 

kondisi ini sangat menguntungkan bagi guru dan anak didik.  

 

1.1.1 Pengertian Teknik Penyajian Pelajaran 

Teknik penyajian pelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara 

mengajar yang dipergunakan oleh guru atau menyajikan bahan pelajaran 

kepada siswa di dalam kelas, agar pelajaran tersebut dapat ditangkap, 

dipahami, digunakan oleh siswa dengan baik. 

 

1.1.2 Macam-macam Teknik Penyajian Pelajaran 

Teknik penyajian pelajaran sangat diperlukan dalam proses kegiatan 

pembelajaran. Teknik penyajian pelajaran dalam penerapannya 

disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Ada bermacam-macam 

teknik penyajian pelajaran (Roestiyah, 2008:5) yang diuraikan di bawah 

ini.
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a. Teknik Ceramah 

Teknik ceramah adalah cara belajar yang digunakan untuk 

menyampaikan keterangan, informasi, atau uraian tentang suatu 

pokok persoalan serta masalah secara lisan. Teknik ini masih 

digunakan guru dalam mengajar, hal ini wajar digunakan bila sekolah 

tersebut tidak memiliki bahan bacaan tentang masalah yang akan 

dibicarakan. 

 

b. Teknik Tanya Jawab/Dialog 

Teknik tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk 

pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa atau 

sebaliknya. Tentunya pertanyaan yang disampaikan mengenai isi 

pelajaran yang sedang diajarkan guru. 

 

c. Teknik Pemberian Tugas atau Resitasi 

Teknik pemberian tugas adalah cara penyajian bahan dimana guru 

memberikan tugas-tugas di luar jam pelajaran kegiatan interaksi 

belajar, ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan frekuensi materi 

pelajaran. 

 

d. Simulasi 

Simulasi adalah tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang 

yang dimaksudkan, dengan tujuan agar orang itu dapat mempelajari 
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lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa berbuat sesuatu. 

Siswa berlatih memegang peranan sebagai orang lain. 

 

e. Karya Wisata 

Karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan 

mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah 

untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik 

sepatu, peternakan, perkebunan atau lainnya. 

 

f. Demonstrasi 

Demonstrasi adalah cara mengajar di mana seorang instruktur atau 

guru menunjukkan, memperlihatkan sesuatu proses, situasi, atau 

benda tertentu sehingga perhatian siswa lebih terpustakan pada 

pelajaran yang sedang diberikan oleh guru. 

 

g. Sosiodrama dan Bermain Peranan (Roll-playing) 

Teknik sosiodrama adalah siswa dapat mendramatisasikan tingkah 

laku, atau ungkapan gerak-gerik wajah seseorang dalam hubungan 

sosial antar manusia. Teknik Roll-playing dapat berperan atau 

memainkan peranan dalam dramatisasi masalah sosial / psikologis itu. 

Karena itu kedua teknik itu hampir sama, maka dapat dipergunakan 

bergantian tidak ada salahnya. 
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1.1.3 Teknik Diskusi 

Teknik diskusi merupakan kegiatan pembelajaran yang dipilih penulis 

dalam pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi narasi. Dengan 

teknik diskusi diharapkan dapat memperbaiki proses dan hasil 

pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi narasi. 

a. Pengertian Teknik Diskusi 

Teknik diskusi adalah teknik mengajar yang dilakukan oleh seorang 

guru di sekolah. Di dalam diskusi ini proses interaksi antara dua atau 

lebih individu yang terlibat, saling tukar-menukar pengalaman, 

informasi, memecahkan masalah dan semua siswa menjadi aktif, tidak 

ada yang pasif sebagai pendengar saja (Roestiyah 2008.5). Kemudian 

di dalam (KBBI, 2007:740) menjelaskan teknik diskusi adalah cara 

teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan agar 

tercapai sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. 

 

b. Tujuan Teknik Diskusi 

Penulis memilih teknik diskusi dalam pembelajaran mengubah teks 

wawancara menjadi narasi untuk memperbaiki proses pembelajaran 

dan hasil belajar yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Ada 

beberapa tujuan teknik diskusi menurut Trianto (2009 : 134) sebagai 

berikut. 

1) Dapat mempertinggi partisipasi siswa secara individu. 
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2) Dapat mempertinggi kegiatan kelas sebagai keseluruhan dan 

kesatuan. 

3) Rasa sosial mereka dapat dikembangkan, karena bisa saling 

membantu memecahkan soal, dan mendorong rasa kesatuan. 

4) Memberi kemungkinan untuk saling mengungkapkan pendapat. 

 

c. Kelebihan Teknik Diskusi 

Ada beberapa kelebihan teknik diskusi menurut Zarkasi (2009:93) 

seperti diuraikan di bawah ini. 

1. Mendorong siswa berpikir kritis. 

2. Mendorong siswa mengembangkan pikirannya untuk 

memecahkan masalah bersama. 

3. Membina perasaan bertanggung jawab mengenai suatu pendapat. 

4. Membiasakan peserta didik suka mendengar pendapat orang lain 

walaupun berbeda dengan pendapatnya sendiri. 

5. Membiasakan bersikap toleran. 

 

d. Kekurangan Teknik Diskusi 

Teknik diskusi juga memiliki kekurangan seperti di bawah ini. 

1. Jalannya diskusi akan lebih sering didominasi oleh siswa yang 

pandai sehingga mengurangi peluang siswa yang lain untuk 

berpartisipasi. 
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2. Jalannya diskusi sering dipengaruhi oleh pembicaraan yang 

menyimpang dari topik pembahasan masalah sehingga 

pembahasan meluas kemana-kemana. 

3. Diskusi memerlukan waktu yang lebih banyak, tidak sesuai 

dengan yang direncanakan. 

 

1.1.4 Langkah-Langkah Penggunaan Teknik Diskusi 

Guru harus benar-benar mempersiapklan diskusi yang akan dilaksanakan, 

karena berdiskusi memerlukan pertimbangan yang tidak mudah. Misalnya 

bantuan berupa penjelasan atau penegasan dari guru, jika ada siswa yang 

mengalami kesulitan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari 

kelompok lain. Selain itu mungkin seorang guru akan mengalami situasi 

yang sulit, misalnya keadaan kelas menjadi ramai  dengan komentar-

komentar yang tidak relevan. Oleh karena itu, penting adanya langkah-

langklah penggunaan teknik diskusi seperti yang diungkapkan oleh 

Zarkasi (2009:85) sebagai berikut. 

1. Guru harus dapat mengondisikan kelas terlebih dahulu, agar diskusi 

dapat berjalan dengan lancar. 

2. Guru mengemukakan tujuan dan tema yang akan didiskusikan dan 

memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara berdiskusi. 

3. Guru memimpin siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi, 

memilih pemimpin diskusi dan setiap siswa memiliki tugas masing-

masing mengatur tempat duduk. 
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4. Para siswa berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing, 

sedangkan guru mengawasi dan berkeliling dari kelompok yang satu 

ke kelompok yang lain untuk menjaga ketertiban serta memberikan 

arahan dan bantuan kepada kelompok yang mengalami hambatan 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 

5. Diskusi harus berjalan lancar dalam suasana bebas, setiap kelompok 

diskusi harus mengetahui memiliki hak bicara yang sama. Tiap 

kelompok melaporkan hasil diskusinya, kemudian kelompk lain 

mendengarkan, memberikan komentar atau tanggapan.  

6. Guru memberikan ulasan atau penjelasan terhadap laporan-laporan 

tersebut, para siswa mencatat hasil diskusi, kemudian guru 

mengumpulkan hasil diskusi dari setiap kelompok.    

 

1.2 Menulis 

 

Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang harus 

dikuasai oleh setiap orang. Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau media.  

 

1.2.1 Pengertian Menulis Narasi 

Menulis narasi adalah suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya yaitu 

berupa perluasan pengetahuan para pembaca (Keraf, 1981:135). 
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1.2.2 Pembelajaran Menulis Narasi Berdasarkan Teks Wawancara 

Untuk memahami teks wawancara seseorang perlu membaca teks 

wawancara berulang-ulang agar bisa dengan mudah memahami isi teks 

wawancara. Wawancara adalah pembicaraan dengan seseorang dalam 

pembahasan pelaksanaan suatu pekerjaan (Cowie, 1987:198) sedangkan 

menarasikan teks wawancara artinya mengubah teks wawancara tersebut 

menjadi bentuk narasi atau cerita (Wahono, 2007:115). Langkah-langkah 

mengubah teks wawancara menjadi bentuk tulisan narasi adalah sebagai 

berikut. 

 

Siswa terlebih dahulu membaca teks wawancara yang telah diberikan 

dengan cara berulang-ulang agar siswa dapat dengan mudah memahami 

teks wawancara.  Kalimat langsung yang terdapat dalam dialog 

wawancara, diubah menjadi  kalimat tidak tak langsung, dengan 

memperhatikan kaidah cara pengubahan kalimat langsung menjadi tak 

langsung. Selanjutnya merangkaikan kalimat-kalimat tak langsung 

menjadi sebuah paragraf. Paragraf yang telah ditulis hendaknya 

menggunakan ejaan yang tepat sehingga menghasilkan tulisan narasi yang 

baik. Berikut disajikan contoh teks wawancara dan contoh teks 

narasinya.. 

 

A. Contoh Teks Wawancara 

W : Wartawan 

BK : Butet Kartaredjasa 
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W : “Seperti apa perkembangan dunia teater modern di Indonesia sekarang?” 

BK : “Sampai sekarang saya percaya bahwa Yogyakarta mengambil peran 

sebagai laboratorium generasi baru di bidang teater. Proeses evolusi itu 

terus berjalan dan tidak pernah mandek. Terbukti setelah generasi saya, 

generasi Teater Gandrik, sekarang kita melihat Tater Garasi. Satu 

foenomena yang sangat meyakinkan untuk konstelasi tater di Indonesia. 

Garasi mempunyai peran yang penting, enovatif, bersemangat, dan 

menampilkan karya yang berkualitas. Ini satu bukti dalam situasi apapun, 

Yogyakarta itu tetap bisa mengakomodasi kegelisahan-kegelisahan kreatif 

masyarakat.” 

W : “Apakah pernah ada ketakutan kalau teater itu tidak lagi ada ?” 

BK : “Dulu. Waktu Teater Gandrik gak ada. Terus ketakutan lagi. Saya bilang 

ada. Tunggu saja saatnya. Nah sekarang terbukti, kan, ada Teater Garasi. 

Nanti ia akan menjadi besar dan orang pasti akan gelisah lagi. Setelah itu 

ada lagi? Siapa? Percayalah pada satu proses alam pasti akan muncul 

karena waktu Gandrik lahirpun tidak melalui rekayasa. Akan tetapi, satu 

keniscayaan yang alamiah, yang tumbuh dalam atmosfir kebudayaan 

Yogyakarta.” 

W : “Apakah kehidupan seni ritmenya seperti itu?” 

BK : “Rotasi, siklusnya seperti itu. Dimanapun, tidak ada yang abadi, tinggal 

serpihan-serpihan sejarah. Teater Koma masih hidup karena Nano masih 

kuat. Orang itu ada batas waktunya. Terus nanti akan lahir siapa lagi. 

Itulah kehidupan?.” 

W : “Apakah sebenarnya kekuatan Yogyakarta itu pada budaya?” 

BK : “Ya. Pertama, ada pusat kebudayaan bernama Keraton. Kedua, ada pusat 

pendidikan. Ketiga, ada perguruan tinggi tertua, segala jurusan fakultas 

ada dari diploma sampai tingat sarjana. Ada yang datang dari berbagai 

etnik, ini adalah satu kekayaan budaya. Mereka semua akan berinteraksi 

dengan pusat kebudayaan bernama Keraton. Keraton Ngayogyakarta 

adalah satu-satunya keraton di Indonesia yang masih relatif utuh. Ini yang 

tidak dimiliki oleh komunitas budaya lain.” 

W : “Seberapa jauh peran Keraton dalam perkembangan budaya?” 

BK : “Secara praktis, sekarang ini keraton memang tidak mengambil peran 

sebagaimana awal abad ini. Akan tetapi, kita bisa membuktikan betapa 

keraton pada saat-saat sekarang, tetap bisa menjadi simbol penguat. Ingat 

peristiwa tahun 1998 sehari sebelum Presiden Soeharto Jatuh? Itu 

menurut saya satu indikator, meskipun dengan sejumlah kelemahan dan 

kekurangannya keraton sebagai pusat kebudayaan bisa melakukan fungsi 

sebagai simpul sejumlah keinginan. Orang-orang yang berbeda, 

kecendrungan politik yang berbeda, etnik berbeda, bisa dipersatukan oleh 

simpul yang bernama Keraton. Artinya kedudukan keraton di sini masih 

relevan. Ketika kita dalam situasi kritis. Sandaran terakhirnya pada 

kebudayaan.” 
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B. Contoh Menulis Narasi Berdasarkan Teks Wawancara 

Sampai sekarang Butet Kartaredjasa percaya bahwa Yogyakarta mengambil peran 

sebagai laboratorium generasi-generasi bari di bidang teater. Proses evolusi itu 

terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Terbukti setelah generasinya, generasi 

Teater Gandrik, sekarang mereka melihat Tetaer Garasi. Satu fenomena yang 

sangat meyakinkan untuk konstelasi teater di Indonesia. Garasi mempunyai peran 

yang penting, enovatif, bersemangat, dan menampilkan karya yang berkualitas. 

Ini satu bukti dalam situasi apapun, Yogyakarta itu tetap bisa mengakomodasi 

kegelisahan-kegelisahan kreatif masyarakat.  

 

Dahulu pernah ada ketakutan kalau teater itu tidak ada lagi ada. Waktu teater 

Gandrik sudah besar ada ketakutan lagi. Butet bilang ada, tunggu saja saatnya. 

Nah sekarang terbukti ada teater garasi. Nanti Teater Garasi akan menjadi besar 

dan orang pasti akan gelisah lagi. Percayalah pada satu proses alam pasti akan 

muncul, karena waktu Gandrik lahirpun tidak melalui rekayasa. Akan tetapi, satu 

keniscayaan yang alamiah yang tumbuh dalam atmosfir kebudayaan Yogyakarta.  

 

Rotasi, siklus kehidupan seni seperti itu. Dimanapun tidak ada yang abadi, tinggal 

serpihan-serpihan sejarah. Teater Koma masih hidup karena Nano masih kuat. 

Orang itu ada batas waktunya. Terus nanti akan lahir siapa lagi. Itulah kehidupan. 

 

Sebenarnya kekuatan Yogyakarta ada pada budaya. Pertama, ada pusat 

kebudayaan bernama Keraton. Kedua, ada pusat pendidikan. Ada perguruan 

tertinggi terkuat segala jurusan fakultas ada dari diploma sampai tingkat sarjana. 

Ada yang datang dari berbagai etnik ini adalah satu kekayaan budaya. Keraton 

Ngayogyakarta adalah satu-satunya keraton di Indonesia yang relatif masih utuh. 

Ini yang tidak dimiliki oleh komunitas budaya lain. 

 

Secara praktis, sekarang ini keraton memang tidak mengambil peran sebagaimana 

awal abad ini. Akan tetapi, mereka bisa membuktikan betapa keraton pada saat-

saat krusial, tetap bisa menjadi simbol penguat. Ingat peristiwa tahun 1998 sehari 

sebelum Presiden Soeharto jatuh? Itu menurut Butet satu indikator, meskipun 

sejumlah kelemahan dan kekurangannya, keraton sebagai pusat kebudayaan bisa 

melakukan fungsi sebagai simpul sejumlah keinginan. Orang-orang yang berbeda, 

kecendrungan politik yang berbeda, etnik berbeda, bisa dipersatukan oleh simpul 

yang bernama Keraton. Artinya kedudukan keraton di sini masih relevan ketika 

mereka dalam situasi kritis, sandaran terakhirnya, pada kebudayaan. 

 

C. Contoh Teks Wawancara 

Dina : “Selamat siang Dik, apa betul ini Dik Tika Maharani?” 

Tika : “Selamat siang, ya saya Tika Maharani.” 

Dina : “Begini, saya dari majalah Ceria ingin mewancarai Dik Tika, bolehkan?” 
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Tika : “Tentang apa ya?” 

Dina : “Saya mendapat data dari kantor pendidikan provinsi yang mengatakan 

bahwa siswa SMP di provinsi ini, yaitu SMP Tunas Bangsa memperoleh 

juara I mengarang cerpen tingkat Nasional. Setelah saya mencari data di 

Dinas Provinsi tentang nama sekolah dan nama siswa, ternyata nama Dik 

Tika Maharani yang tercantum, betul kan?” 

Tika : “O, ya. Satu minggu yang lalu saya dipanggil ke Jakarta menerima piala, 

piagam dan Tabanas.” 

Dina : “Bagaimana kabar pagi ini.” 

Tika : “Saya baik-baik saja.” 

Dina : “Dik Tika, kedatangan saya di sini untuk melakukan wawancara dengan 

Dik Tika yang telah mendapat juara I lomba menulis cerpen. Beritanya 

akan dimuat di Majalah Ceria minggu depan.” 

Tika : “O, ya tidak apa-apa saya sangat senang.” 

Dina : “Bagaimana perasaan Dik Tika setelah memperoleh juara I penulisan 

cerpen tingkat nasional?” 

Tika : “Rasanya senang sekali, karena sebelumnya saya tidak pernah 

menyangka.” 

Dina : “Bagaimana cara Dik Tika menulis cerpen?” 

Tika : “Semula saya coba-coba saja. Setiap ada waktu luang saya gunakan untuk 

coret-coret di kertas. Lama-lama menjadi hobi.” 

Dina : “Bagaimana cara membagi waktu antara menulis cerpen dan belajar?” 

Tika : “Menulis cerpen tidak perlu waktu khusus. Kalau kebetulan ada ide 

langsung saja saya menulis, kalau lagi buntu ya berhenti dulu.” 

Dina : “Bagaiamana rencana Dik Tika berikutnya, apa masih terus menulis 

cerpen?” 

Tika : “Ya Mbak, menulis cerpen merupakan hobi saya. Tapi saya juga harus 

mengutamakan sekolah. Saya ingin sekolah saya berhasil, tapi menulis 

cerpen juga jalan terus.” 

Dina : “Wah hebat ya, mudah-mudahan keinginan Dik Tika tercapai.” 

Tika : “Terima kasih ya Mbak.” 

Dina : “Apa cita-cita Dik Tika nanti?” 

Tika : “Saya ingin menjadi penulis terkenal.” 

Dina : “Mudah-mudahan berhasil ya !” 

Tika : “Terima kasih Mbak.” 

Dina : “Cukup sekian dulu wawancara ini, satu minggu lagi berita akan dimuat 

di Majalah Ceria, terima kasih ya dik!” 

Tika : “Sama-sama Mbak.” 

 

 

D. Contoh Menulis Narasi berdasarkan Teks Wawancara 

Dina adalah seorang wartawati dari majalah Ceria. Ia ditugasi oleh kantornya 

untuk memwancarai juara I lomba cerpen tingkat nasional. Hasil wawancara nanti 

akan dimuat di majalah Ceria. Berdasarkan informasi dari Kantor Pendidikan 
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Provinsi, Tika Maharani dari SMP Tunas Bangsa adalah siswa yang memperoleh 

juara satu lomba cerpen tingkat Nasional. Dina langsung mendatangi sekolah 

tempat Tika belajar dan langsung mewancarai. “Selamat siang Dik !,” sapa Dina. 

Tika kebingungan lalu berkata, “Selamat siang, Mbak siapa ya?” Setelah 

memperkenalkan diri, Dina langsung memulai wawancara. Dalam wawancara itu 

Tika mengatakan bahwa dia baru saja dipanggil oleh panitia lomba cerpen di 

Jakarta untuk menerima piala, piagam dan Tabanas. Tika tidak menyangka kalau 

ia mendapat juara satu. “Bagaiamana cara Dik Tika menulis cerpen?” tanya Dina. 

Dina menjawab “Mulanya saya coba-cona, lalu menulis cerpen menjadi hobi 

saya” Tika juga menjelaskan bahwa dia akan tetap menulis cerpen, tetapi ia juga 

ingin sukses sekolahnya. Ia bercita-cita menjadi penulis terkenal.  

 

(Wahono, 2006:16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


