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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Menulis 

Menurut Suparno dan Yunus (2008: 1.29), sebagai suatu keterampilan berbahasa, 

menulis merupakan kegiatan yang kompleks karena penulis dituntut untuk dapat 

menyusun dan mengorganisasikan isi tulisannya serta menuangkannya dalam 

formulasi ragam bahasa tulis dan konvensi penulisan lainnya. Menulis sebagai 

aktivitas berbahasa tidak dapat dilepaskan dari kegiatan berbahasa lainnya. Apa 

yang diperoleh melalui menyimak, membaca, dan berbicara, akan memberinya 

masukan berharga untuk kegiatan menulis. 

 

2.1.1 Pengertian Menulis 

Menulis berarti mengorganisasikan gagasan secara sistematik serta 

mengungkapkannya secara tersurat (Akhadiah, 1988:2). Menulis adalah aktivitas 

mengemukakan gagasan melalui media bahasa tulis (Nurgiyantoro dalam 

Kusmana, 2011:99). Menulis adalah berkomunikasi secara tertulis (Kusmana, 

2011:99).  

 

Menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan (seperti mengarang, membuat 

surat) dengan tulisan (KBBI,2005:1219). Menulis adalah sebagai kegiatan 

penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat 



9 

 

atau medianya (Suparno dan Yunus,2008:1.3). Menulis merupakan suatu proses. 

Oleh karena itu, menulis harus mengalami tahap pratulis, tahap penulisan, tahap 

penyuntingan, dan tahap pengakhiran atau penyelesaian (Parera, 1993:3). 

 

Dari beberapa pendapat tersebut, peneliti mengacu pada pendapat yang 

mengatakan bahwa menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan (seperti 

mengarang, membuat surat) dengan tulisan (KBBI,2005:1219) karena menulis  

narasi  merupakan tulisan yang menuturkan perbuatan dan pengalaman yang 

dialami seseorang. 

 

2.1.2 Tahapan Menulis   

Tahapan menulis menurut Kusmana (2011: 101) adalah sebagai berikut.  

a) Prapenulisan  

Prapenulisan terdiri atas (1) memilih topik, (2) membatasi topik, (3) 

merumuskan tujuan, (4) mengumpulkan bahan, dan (5) menyusun kerangka 

karangan. 

b) Proses penulisan 

Proses penulisan terdiri atas (1) menggunakan penalaran dalam menulis, (2) 

menggunakan ejaan, (3) memilih kata, (4) menggunakan kalimat efektif, (5) 

menyusun paragraf kohesif dan koheren, (6) menerapkan ketentuan menulis.  

 

c) Penyuntingan 

 Penyuntingan terdiri atas (1) membaca kembali tulisan, (2) menandai 

kesalahan dan membetulkannya, (3) merevisi tulisan. 
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2.2 Teks Wawancara 

 

Wawancara ialah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancara 

untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Teks wawancara 

merupakan bentuk penyajian informasi berupa tanya jawab antara pewawancara 

dan narasumber.  

Langkah-langkah berikut mengubah teks wawancara menjadi karangan narasi 

adalah sebagai berikut. 

1. Bacalah teks wawancara dengan cermat.  

2. Catatlah pokok-pokok isi wawancara.  

3. Buatlah pengantar ke arah isi wawancara.  

4. Narasikan isi wawancara dengan mengembangkan pokok-pokok isi.  

5. Lengkapilah narasi dengan bagian penutup. 

 

Hal yang perlu diperhatikan ketika menarasikan hasil wawancara: 

1. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan mengubah teks wawancara 

menjadi bentuk tulisan narasi adalah cara atau teknik mengubah kalimat langsung 

menjadi kalimat tak langsung. 

2. Perubahan kata ganti: 

Saya  menjadi Dia 

Kamu   menjadi Saya 

Kalian  menjadi Kami 

Kami menjadi  Mereka 

Kita  menjadi Kami 
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Contoh: 

Hasil Wawancara dengan Kalimat Langsung: 

Pewawancara : “Apakah yang bisa anda buat untuk mengendalikan bencana  

banjir di kota Bapak?” 

Sumber : “Yang akan saya lakukan adalah membuat kanal-kanal pintu  

air dan difokuskan sebagai tempat pariwisata sehingga 

masyarakat bersama pemerintah menjaga kanal tersebut 

sebagai aset wisata, bukan sebagai tempat pembuangan 

sampah seperti di kota Delf, Belanda.” 

 

Hasil wawancara dengan Kalimat Tak Langsung: 

Beliau mengatakan bahwa yang akan dia lakukan adalah membuat kanal-kanal 

pintu air dan difokuskan sebagai tempat pariwisata sehingga masyarakat 

bersama pemerintah menjaga kanal tersebut sebagai aset wisata, bukan 

sebagai tempat pembuangan sampah seperti di kota Delf, Belanda. 

(http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2035973-pengertian-

wawancara-dan-teknik-wawancara/#ixzz2F7TLIBcv) 
 
 

2.3 Menulis Narasi 

Jenis-jenis menulis karangan menurut Suparno (2008: 1.11) adalah sebagai 

berikut: 

a. menulis karangan narasi; 

b. menulis karangan argumentasi; 

c. menulis karangan deskripsi; 

d. menulis karangan persuasi; 

e. menulis karangan eksposisi. 

http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2035973-pengertian-wawancara-dan-teknik-wawancara/#ixzz2F7TLIBcv
http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2035973-pengertian-wawancara-dan-teknik-wawancara/#ixzz2F7TLIBcv
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Salah satu bentuk pengembangan tulisan dan karangan adalah narasi , berikut 

ini akan dipaparkan pengertian narasi, struktur narasi, jenis-jenis narasi, serta 

langkah-langkah menulis narasi. 

 

2.3.1 Pengertian Menulis Narasi 

Narasi adalah karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa menurut 

urutan terjadinya (kronologis), dengan maksud memberi arti kepada sebuah 

kejadian atau serentetan kejadian, dan agar pembaca dapat memetik hikmah 

dari cerita itu (Suparno, 2006: 4.54). Sejalan dengan pendapat di atas Keraf 

(2007:136) menjelaskan bahwa narasi adalah suatu bentuk wacana yang 

sasaran utamanya adalah tindak-tanduk yang dijalin dan dirangkaikan 

menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam kesatuan waktu. 

 

Dalam menulis narasi (cerita) umumnya ada pelaku, peristiwa, konflik, dan 

penyelesaiannya. Peristiwa yang ada dalam karangan narasi dapat berupa hal-

hal yang bersifat realitas maupun imajinatif (khyalan) belaka. Narasi 

mementingkan urutan kronologis dari suatu peristiwa serta masalah. 

Pengarang bertindak sebagai sejarahwan atau tukang cerita (Parera, 1993:5). 

 

2.3.2 Struktur Narasi 

Struktur sebuah narasi dapat dilihat dari komponen-komponen yang mem- 

bentuknya: perbuatan, penokohan, latar, dan sudut pandangan. Tetapi dapat 

juga dianalisa berdasarkan alur (plot) narasi (Keraf, 2007:145). Selanjutnya, 

menulis sebuah karangan narasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip 

dasar narasi sebagai tumpuan berpikir bagi terbentuknya karangan narasi. 
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Prinsip-prinsip tersebut antara lain: alur, penokohan, latar, dan sudut pandang 

(Suparno, 2008: 4.39).  

 

Berdasarkan teori di atas, penelitian ini akan mengacu kepada pendapat yang 

akan dijadikan landasan tumpu untuk mengukur kemampuan siswa menulis 

narasi dibatasi pada permasalahan yang berkaitan dengan alur, penokohan, 

dan latar. Selanjutnya, alur, penokohan, dan latar akan dijadikan indikator 

penilaian. Selain itu, dikarenakan siswa dituntut mampu menulis narasi maka 

indikator dengan baik maka indikator penilaian akan ditambah dengan 

penggunaan ejaan. 

 

a) Alur   

Alur adalah interrelasi fungsional antara unsur-unsur yang timbul dari tindak-

tanduk, karakter, suasana hati (pikiran) dan sudut pandang, serta ditandai 

klimaks-klimaks dalam rangkaian tindak-tanduk itu, yang sekaligus menandai 

urutan bagian-bagian dalam keseluruhan narasi (Keraf, 2007:147). Menurut 

Stanton (dalam Nurgiyantoro, 1998:113) alur adalah cerita yang berisi urutan 

peristiwa yang dihubungkan secara kausal. 

 

Dari pendapat di atas, penulis mengacu pada pendapat Keraf yang 

menyebutkan bahwa alur adalah interrelasi fungsional antara unsur-unsur 

yang timbul dari tindak-tanduk, karakter, suasana hati (pikiran) dan sudut 

pandangan, serta ditandai oleh klimaks-klimaks dalam rangkaian tindak-

tanduk itu, yang sekaligus menandai bagian-bagian dalam keseluruhan narasi 

(Keraf, 2007:147). 
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b) Latar (Setting) 

Latar disini ialah tempat dan atau waktu terjadinya perbuatan tokoh atau 

peristiwa yang dialami tokoh (Suparno, 2006:4.42). Sehubungan dengan latar 

Keraf (2007:148) mengemukakan hal sebagai berikut. 

              Tempat atau pentas disebut latar atau setting. Latar dapat 

digambarkan secara hidup dan terperinci, dapat pula digambarkan 

secara sketsa, sesuai dengan fungsi dan perannya pada tindak-tanduk 

yang berlanngsung. Ia dapat menjadi unsur yang penting dalam 

tindak-tanduk yang terjadi, atau hanya berperan sebagai unsur 

tambahan saja. Pada bagian tertentu mungkin saja peranan latar 

kurang sekali bisa dibandingkan dengan latar bagian lain. Demikian  

juga latar yang menjadi tempat atau pentas itu bisa berbentuk suatu 

suasana pada suatu kurun waktu tertentu. Latar atau setting meliputi 

tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi terjadinya 

peristiwa dalam sebuah cerita. Latar mempunyai fungsi memperjelas 

atau menghidupkan peristiwa dalam cerita. Cerita yang baik harus 

memiliki setting yang menyatu dengan tema, watak pelaku, dan alur. 

 

 

c) Sudut Pandang 

Sudut pandang (point of view) dalam narasi menjawab pertanyaan siapakah 

yang menceritakan kisah ini . Apapun sudut pandang yang dipilih pengarang 

akan menentukan sekali gaya dan corak cerita (Suparno, 2006:4.44). 

Sehubungan dengan sudut pandang, Keraf (2007: 190-192) mengemukakan 

pendapatnya sebagai berikut.  

             Sudut pandang dalam sebuah narasi mempersoalkan bagaimana 

pertalian antara seorang yang mengisahkan narasi itu dengan tindak-

tanduk yang berlangsung dalam kisah itu. Orang yang membawakan 

pengisahan itu dapat bertindak sebagai pengamat (observer)  saja, 

atau peserta (participant) terhadap seluruh tindak-tanduk yang 

dikisahkan. Tujuan dari teknik sudut pandangan yang terakhir ini 

adalah sebagai suatu pedoman atau panduan bagi pembaca mengenai 

perbuatan atau tindak-tanduk karakter dalam suatu pengisahan. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa sudut pandang dalam narasi 

mempersoalkan: siapakah narator dalam narasi itu, dan apa atau 

bagaimana relasinya dengan sebuah proses tindak-tanduk karakter-

karakter dalam narasi. 
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Jadi, sudut pandang dalam narasi berfungsi menyatakan bagaimana fungsi 

seorang pengisah (narator) dalam sebuah narasi, apakah ia mengambil bagian 

langsung dalam seluruh rangkaian kejadian (participant) atau sebagai 

pengamat (observer) dari seluruh aksi yang ada dalam narasi. 

 

d) Penokohan 

Penokohan atau Karakterisasi adalah proses yang digunakan oleh seorang pe-  

ngarang untuk menciptakan tokoh-tokoh fisiknya (Tarigan, 1992: 141). Sehu- 

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

hal berikut.  

 

         Karakter-karakter adalah tokoh-tokoh dalam sebuah narasi dan 

karakterisasi adalah cara seorang penulis kisah menggambarkan tokoh-

tokohnya. Perwatakan dalam pengisahan dapat diperoleh dengan usaha 

memberi gambaran tindak-tanduk dan ucapan-ucapan para tokohnya 

(pendukung karakter), sejalan tidaknya kata dan perbuatan. Motivasi 

para tokoh itu dapat dipercaya atau tidak diukur melalui tindak-tanduk, 

ucapan, kebiasaan, dan sebagainya. Dalam bertindak mereka harus 

memberikan reaksi-reaksi kepada lingkungan yang dimasukinya, 

apakah nilai reaksi itu wajar atau semu, berbicara atau bertindak sesuai 

dengan karakter dominan atau menyimpang dari karakter yang dominan 

tadi.  

 

 

e) Penggunaan Ejaan  

Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-

lambang bunyi ujaran dan bagaimana interelasi antara lambang-lambang itu dalam 

suatu bahasa (Santosa, 2009: 4.8). Ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia 

saat ini adalah ejaan yang disempurnakan (EYD), yang telah diresmikan 

penggunaannya pada tanggal 17 Agustus 1972. Dalam ejaan Bahasa Indonesia 

yang disempurnakan terdiri atas lima pembahasan. 

a. Pemakaian huruf (abjad, vokal, diftong, konsonan, persukuan dan nama diri). 
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b. Penulisan huruf (huruf besar, huruf kapital dan huruf miring). 

c. Penulisan kata (kata dasar, kata turunan, kata ulang, kata gabung, kata depan, 

partikel, angka, dan bilangan). 

d. Tanda baca (titik, koma, titik dua, titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda 

elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, tanda kurung siku, tanda petik, 

tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat). 

e. Penulisan unsur serapan. 

Dalam penelitian ini ejaan yang dinilai dala meringkas adalah pemenggalan 

kata, huruf kapital (awal kalimat dan nama diri), kata depan, tanda titik, tanda 

koma, tanda seru dan tanda tanya.  

1. Pemenggalan kata  

a. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 

1) Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pememggalan itu 

dilakukan di antara kedua huruf vokal itu.  

Misalnya: ma-in, sa-at, bu-ah. 

Huruf diftong ai, au, dan oi tidak pernah diceraikan sehingga 

pemenggalan kata tidak dilakukan di antara kedua huruf itu. 

Misalnya: au-la  bukan  a-u-la 

  sau-dara  bukan  sa-u-da-ra 

2) Jika ditengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf 

konsonan, di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan kata dilakukan 

sebelum huruf konsonan. 

Misalnya: ba-pak, ba-rang, su-lit, la-wan, de-ngan, ke-nyang. 
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3) Jika di tengah kata ada huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan 

dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf 

konsonan tidak pernah diceraikan. 

Misalnya: man-di, som-bong, swas-ta, cap-lok, Ap-ril, bang-sa, makh-

luk. 

4) Jika ditengah kata ada tiga huruf konsonan atau lebih, pemenggalan 

dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan 

yang kedua.  

Misalnya: in-stru-men, ul-tra, in-fra, bang-krut, ikh-las. 

b. Imbuhan akhir dan imbuhan awal, termasuk awalan, termasuk awalan yang 

mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai 

dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris. 

Misalnya: makan-an, me-rasa-kan, mem-bantu, pergi-lah 

 

2. Huruf kapital 

a. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada 

awal kalimat. 

Misalnya:  

  Dia mengantuk. 

  Apa maksudnya? 

  Kita harus bekerja keras. 

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 

Misalnya: 

  Adik bertanya, “Kapan kita pulang?” 

  Bapak menasihatkan, “Berhati-hatilah, Nak!” 
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  “Kemarin engkau terlambat,” katanya. 

c. Huruf kapital dipakai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan 

dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti Tuhan. 

Misalnya:  

  Allah, Yang Mahakuasa, Yang Maha Pengasih, Quran 

  Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hamba-Nya. 

d. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. 

Misalnya: Amir Hamzah, Dewi Sartika, Agus Santoso 

e. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, 

dan bahasa. 

Misalnya: bangsa Indonesia, suku Lampung, suku Sunda, bahasa Inggris 

f. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari 

raya, dan peristiwa sejarah. 

Misalnya: tahun Hijiriah, bulan Agustus, hari Minggu, hari Lebaran,  

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

g. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 

Misalnya:  Asia Tenggara, Bukit Barisan, Danau Toba, Gunung Semeru, 

Kali Brantas, Selat Sunda 

 

3. Kata depan 

Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di 

dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai kata seperti kepada 

dan daripada.  

Misalnya:  Kain itu terletak di dalam lemari. 

  Kita perlu berpikir sepuluh tahun ke depan. 
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  Ia datang dari Lampung kemarin. 

 

4. Tanda titik 

a. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. 

Misalnya:  

  Ayahku tinggal di Solo. 

  Biarlah mereka pergi. 

  Marilah kita mengheningkan cipta. 

b. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang 

menunjukkan waktu. 

Misalnya:  

  pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik)   

 

5. Tanda koma 

a. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau 

pembilangan. 

Misalnya:  

 Saya membeli kertas, pena, dan tinta. 

 Surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus memerlukan perangko. 

b. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari 

kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau 

melainkan. 

Misalnya:  

Saya ingin datang, tetapi hari hujan. 

Dodi bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim. 
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c. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung 

antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya oleh 

karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. 

Misalnya:  

  ... Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. 

  ... Jadi, masalahnya seperti itu. 

d. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh, 

kasihan, dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. 

Misalnya:  

  O, begitu? 

  Wah, bukan main! 

  Hati-hati, ya, nanti jatuh. 

e. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain 

dalam kalimat. 

Misalnya: 

  Kata Ibu, “Saya gembira sekali.” 

  “Saya gembira sekali,” Kata Ibu, “karena kamu lulus.”   

 

6. Tanda tanya 

a. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 

Misalnya: 

  Kapan ia berangkat? 

  Dimana rumah mu? 

b. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian 

kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 
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Misalnya:  

Ia dilahirkan pada tahun 1983 (?). 

Uangnya sebanyak 10 juta rupiah (?) hilang. 

 

7. Tanda seru 

Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau 

perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa 

emosi yang kuat. 

Misalnya:  

 Alangkah seramnya peristiwa itu! 

 Bersihkan kamar itu sekarang juga! 

 Merdeka! 

2.3.3 Jenis Narasi 

 

Dilihat dari peristiwa yang ditampilkan narasi dapat dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu: 

 

a) Narasi Ekspositoris 

Narasi ekspositoris adalah narasi yang memberi informasi kepada pembaca 

agar pengetahuan dan pengertian pembaca bertambah luas. Narasi ini 

bertujuan untuk menggugah pikiran para pembaca untuk mengetahui apa 

yang dikisahkan. Sasaran utamanya adalah rasio, yaitu berupa perluasan 

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

 

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

narasi ekspositoris yang bersifat generalisasi, (2) narasi ekspositoris yang 
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bersifat khas atau khusus. Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan pada 

karangan narasi ekspositoris. 

 

b) Narasi Sugestif 

Narasi sugestif adalah narasi yang menyampaikan sebuah makna kepada para 

pembaca melalui daya khayal yang dimiliki penulis. Seperti halnya dengan 

narasi ekspositoris, narasi sugestif juga pertama-tama bertalian dengan 

tindakan atau perbuatan yang dirangkaikan dalam satu kejadian atau 

peristiwa. Seluruh rangkaian kejadian itu berlangsung dalam satu kesatuan 

waktu dantujuan atau sasaran utamanya bukan memperluas pengetahuan 

seseorang, tetapi berusaha memberi makna atas  peristiwa itu sebagai 

pengalaman. Karena sasarannya adalah makna peristiwa itu atau kejadian itu, 

maka narasi sugestif selalu melibatkan daya khayal (imajinatif) (Keraf, 

2007:138).  

 

2.3.4 Langkah-Langkah Menulis Narasi 

Langkah-langkah menulis narasi menurut Suparno (2008: 4.50) sebagai be-

rikut. 

1) Menentukan tema dan amanat yang ingin disampaikan. 

2) Tetapkan sasaran pembaca. 

3) Rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam skema 

alur. 

4) Bagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir 

cerita. 
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2.4  Teknik Pembelajaran 

Di dalam proses belajar-mengajar, guru harus memiliki strategi, agar siswa dapat 

belajar secara efektif dan efesien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah 

satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus mengusai metode atau teknik 

pembelajaran. 

 

2.4.1  Pengertian Teknik Pembelajaran  

Pada hakikatnya keberhasilan sebuah pembelajaran bertumpu pada keberhasilan 

pencapaian dari sebuah metode yang terfokus pada tujuan pembelajaran, dan 

penunjangnya adalah teknik dan taktik dalam mengimplementasikan sebuah 

metode (Djamarah, 2006 : 74). Selanjutnya,  Semi (1989: 105) mengemukakan  

teknik adalah cara khas yang operasional yang digunakan atau dilalui dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dengan berpegang pada proses 

sistematis yang terdapat metode. Oleh sebab itu, teknik lebih bersifat tindakan 

nyata berupa usaha atau upaya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Menurut 

Roestiyah (2008: 1) teknik penyajian pelajaran adalah suatu pengetahuan tentang 

cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Pengertian lain 

ialah sebagai teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau 

menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar pelajaran tersebut 

dapat ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa dengan baik.  

 

2.4.2  Jenis-Jenis Teknik Pembelajaran 

Menurut Roestiyah (2008: ix), macam-macam teknik pembelajaran antara lain: 

- Teknik diskusi. 

- Teknik kerja kelompok. 
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- Teknik penemuan/Discovery. 

- Teknik simulasi. 

-  Teknik latihan. 

- Teknik eksperimen. 

- Teknik demonstrasi 

- Teknik tanya jawab, dan metode lain serta gabungan dari metode tersebut. 

 

2.4.3  Teknik Kerja Kelompok 

 

Menurut Roestiyah (2008: 15) kerja kelompok ialah suatu cara mengajar, di mana 

siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi beberapa 

kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 (lima) atau 7 (tujuh) siswa, mereka 

bekerja bersama dalam memecahkan masalah, atau melaksanakan tugas tertentu, 

dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan pula oleh guru. 

Menurut Robert L. Cilstrap dan William R Martin dalam Roestiyah (2008: 15) 

kerja kelompok adalah kegiatan sekelompok siswa yang biasanya berjumlah kecil, 

yang diorganisir untuk kepentingan kelompok. Keberhasilan kerja kelompok ini 

menuntut kegiatan yang kooperatif dari beberapa individu tersebut.  

 

Berdasarkan definisi di atas, penulis mengacu pada pendapat menurut Roestiyah 

(2008: 15) kerja kelompok ialah suatu cara mengajar, di mana siswa di dalam 

kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi beberapa kelompok. Setiap 

kelompok terdiri atas 5 (lima) atau 7 (tujuh) siswa, mereka bekerja bersama dalam 

memecahkan masalah, atau melaksanakan tugas tertentu, dan berusaha mencapai 

tujuan pengajaran yang telah ditentukan pula oleh guru 
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2.4.4 Kelebihan Teknik Kerja Kelompok 

Kelebihan yang dimiliki oleh teknik kerja kelompok menurut Roestiyah (2008: 

17) adalah sebagai berikut. 

1. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan 

keterampilan bertanya dan membahas sesuatu masalah. 

2. Dapat memberikan kesempatan pada para siswa untuk lebih intensif 

mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kasus atau masalah. 

3. Dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampil- 

an berdiskusi. 

4. Dapat memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa sebagai 

individu serta kebutuhan belajar. 

5. Para siswa lebih aktif tergabung dalam pelajaran mereka, dan mereka lebih 

aktif berpartisipasi dalam diskusi. 

6. Dapat memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan 

rasa menghargai dan menghormati pribadi temanya, menghargai pendapat 

orang lain; hal mana mereka telah saling membantu kelompok dalam 

usahanya mencapai tujuan bersama.  

 

2.4.5  Kelemahan Teknik Kerja Kelompok 

Adapun kelemahan dari teknik kerja kelompok menurut Roestiyah (2008: 17) 

adalah sebagai berikut. 

1. Kerja kelompok sering-sering hanya melibatkan kepada siswa yang 

mampu sebab mereka cakap memimpin dan mengarahkan mereka yang 

kurang. 
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2. Strategi ini kadang-kadang menuntut pengaturan tempat duduk yang 

berbeda-beda dan gaya mengajar yang berbeda pula. 

3. Keberhasilan strategi kerja kelompok ini tergantung kepada kemampuan 

siswa memimpin kelompok atau untuk bekerja sendiri. 

 

2.4.6  Langkah-Langkah Teknik Kerja Kelompok 

Menurut Roestiyah (2008: 19) supaya kerja kelompok dapat lebih berhasil, maka 

harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menjelaskan tugas kepada siswa. 

2. Menjelaskan apa tujuan kerja kelompok itu. 

3. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. 

4. Setiap kelompok menunjuk seorang pencatat yang akan membuat laporan  

tentang kemajuan dan hasil kerja kelompok tersebut. 

5. Guru berkeliling selama kerja kelompok itu berlangsung bila perlu memberi 

saran atau pertanyaan. 

6. Guru membantu menyimpulkan kemajuan dan menerima hasil kerja kelompok. 

 

2.4.7  Tujuan Pembelajaran Dengan Teknik Kerja Kelompok  

Penggunaan teknik kerja kelompok dalam pembelajaran mempunyai tujuan agar 

siswa mampu bekerja sama dengan teman yang lain dalam mencapai tujuan 

bersama (Roetiyah, 2008: 19). Adapun pengelompokkan itu didasarkan pada: 

 

a. Adanya alat pelajaran yang tidak mencukupi jumlahnya. 

Agar penggunaan dapat lebih efesien dan efektif, maka siswa perlu dijadikan 

kelompok-kelompok kecil. Karena bila seluruh siswa sekaligus menggunakan 

alat-alat itu tidak mungkin. Dengan pembagian kelompok mereka dapat 
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memanfaatkan alat-alat yag terbatas itu sebaik mungkin, tanpa saling 

menunggu giliran. 

b. Kemampuan belajar siswa. 

Di dalam satu kelas kemampuan belajar siswa tidak sama. Siswa yang pandai 

di dalam Bahasa Indonesia, belum tentu sama pandainya dalam pelajaran 

sejarah. Dengan adanya perbedaan kemampuan belajar itu, maka perlu 

dibentuk kelompok menurut kemampuan belajar masing-masing, agar setiap 

siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya.  

c. Minat Khusus 

Setiap individu memiliki minat khusus yang perlu dikembangkan; hal mana 

yang satu pasti berbeda dengan yang lain . Tetapi tidak menutup 

kemungkinan ada anak yang minat khususnya sama, sehingga memungkinkan 

dibentuknya kelompok, agar mereka dapat dibina dan mengembangkan 

bersama minat khusus tersebut. 

d. Memperbesar partisipasi siswa. 

Di sekolah pada tiap kelas biasanya jumlah siswa terlalu besar; dan kita tahu 

bahwa jumlah jam pelajaran adalah sangat terbatas; sehingga dalam jam 

pelajaran yang sedang berlangsung sukar sekali untuk guru akan 

mengikutsertakan setiap murid dalam kegiatan itu. Bila itu terjadi siswa yang 

ditunjuk guru akan aktif, yang tidak disuruh akan tetap pasif saja. Karena 

itulah bila berkelompok, dan diberikan tugas yang sama pada masing-masing 

kelompok, maka banyak kemungkinan setiap siswa ikut serta melaksanakan 

dan memecahkannya. 
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e. Pembagian tugas atau pekerjaan. 

Di dalam kelas bila guru menghadapi suatu masalah yang meliputi berbagai 

persoalan, maka perlu tugas membahas masing-masing persoalan pada 

kelompok, sesuai dengan jumlah persoalan yang akan dibahas. Dengan 

demikian masing-masing kelompok harus membahas tugas yang diberikan. 

f. Kerja sama yang efektif.  

Dalam kelompok siswa harus bisa bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, 

menyeimbangkan pikiran/pendapat atau tenaga untuk kepentingan bersama, 

sehingga mencapai suatu tujuan untuk bersama pula. 

 

2.4.8  Bentuk-Bentuk Kerja Kelompok 

Bentuk-bentuk kerja kelompok menurut Roestiyah (2008: 18) yang dapat 

dilaksanakan ialah: 

a. Kerja kelompok berjangka pendek. 

Bentuk ini dapat disebut pula rapat kilat karena hanya mengambil waktu ± 15 

menit, yang mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan khusus yang 

terdapat pada sesuatu masalah. Umpamanya: Ketika instruktur menjelaskan 

sesuatu pelajaran terdapat suatu masalah yang perlu didiskusikan. Guru dapat 

menunjuk beberapa siswa, atau membagi kelas menjadi beberapa kelompok 

untuk membahas masalah itu dalam waktu yang singkat.  

b. Kerja  kelompok berjangka panjang. 

Pembicaraan di sini memakan waktu yang panjang, misalnya memakan waktu 

2 hari, satu minggu atau mungkin tiga bulan, tergantung luas dan banyaknya 

tugas yang harus diselesaikan siswa. Apabila siswa telah menyelesaikan 
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tugasnya di dalam suatu kelompok, ia boleh memilih membantu kelompok lain 

sesuai dengan minat mereka. 

 

c. Kerja kelompok campuran. 

Di sisni siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok yang disesuaikan dengan 

kemampuan belajar siswa. Dalam kerja kelompok ini siswa diberi kesempatan 

untuk bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga kelompok 

yang pintar dapat selesai terlebih dahulu tidak usah menunggu kelompok yang 

lain. Kelompok siswa yang agak lamban; diizinkan menyelesaikan tugasnya 

dalam waktu yang sesuai dengan kemampuannya. Agar kerja kelompok 

campuran itu mencapai sasaran; guru perlu memperhatikan hal-hal ialah harus 

menyediakan tugas atau kegiatan belajar yang sesuai dengan kemampuan 

belajar setiap kelompok; kemudian setiap tugas harus disusun sedemikian rupa 

sehingga setiap kelompok dapat mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain 

atau guru. Akhirnya guru harus memberi petunjuk yang jelas, sehingga siswa 

tahu apa yang harus dilakukan; dan apa yang diharapkan dari mereka masing-

masing. 

 

2.5 Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung. Aktivitas sebagai hasil belajar ditunjukan dalam 

berbagai aspek seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, persepsi, motivasi, 

atau gabungan dari aspek-aspek tersebut. Dalam kegiatan belajar, berpikir, dan 

berbuat merupakan serangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sardiman 

(2006: 96) memberikan penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh 
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dengan pengamatan sendiri, penyelidikan sendiri, dan bekerja sendiri, dengan 

fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Pada proses 

pembelajaran tradisional, guru senantiasa mendominasi kegiatan. Siswa terlalu 

pasif, yang dianggap botol kosong yang perlu diisi air oleh guru. Aktivitas siswa 

terbatas pada mendengarkan, mencatat, menjawab pertanyaan jika diberi 

pertanyaan guru, menurut cara yang ditentukan guru, dan berpikir sesuai dengan 

yang digariskan guru.  

 

Sardiman (2006: 96) menerangkan bahwa seorang anak itu berpikir sepanjang ia 

berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak berpikir. Karena itu, agar anak 

berpikir sendiri maka harus diberi kesempatan untuk beraktivitas. Aktivitas 

belajar memiliki arti luas yang meliputi aktivitas fisik (jasmani) dan aktivitas 

mental (rohani). Aktivitas fisik seperti mengerjakan sesuatu, menyusun inti sari 

pelajaran, membuat peta dan lain-lain memerlukan gerakan anggota badan, 

sedangkan aktivitas mental misalnya siswa dapat mengembangkan kemampuan 

intelektualnya, kemampuan berpikir kritis, kemampuan menganalisis, kemampuan 

mengucapkan pengetahuan atau dengan kata lain jika jiwanya bekerja atau 

berfungsi dalam proses pembelajaran. 

 

Kemudian Sardiman (2006: 101) menggolongkan aktivitas belajar berdasarkan 

pendapat Denrick dalam delapan golongan dan diuraikan seperti dibawah ini. 

1. Aktivitas visual (visual activities), seperti: membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi, memperhatikan orang bekerja. 
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2. Aktivitas lisan (oral activities), seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3. Aktivitas mendengarkan (listening activities), contohnya: mendengarkan 

uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

4. Aktivitas menulis (writing activities), seperti: menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin. 

5. Aktivitas menggambar (drawing activities), misalnya: menggambar, 

membuat grafik, peta dan diagram. 

6. Aktvitas motorik (motor activities), yang termasuk didalamnya antara lain: 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, berternak. 

7. Aktivitas mental (mental activities), sebagai contoh misalnya: menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Aktivitas emosi (emotional activities), misalnya: menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.  

 

Dari delapan golongan aktivitas belajar berdasarkan pendapat Denrick diatas, 

aktivitas yang dapat menunjang siswa dalam menulis narasi melalui pemanfaatan 

metode diskusi dan selanjutnya akan dipakai sebagai observasi proses aktivitas 

siswa, peneliti mengacu pada aktivitas sebagai berikut.  

1. Aktivitas visual, meliputi: membaca,  dan memperhatikan.  

2. Aktivitas lisan, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 



32 

 

3. Aktivitas mendengarkan, contohnya: mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi. 

4. Aktivitas menulis, seperti: menulis cerita, karangan, laporan, menyalin. 

5. Aktivitas emosi, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.  

 

 


