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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah dasar (SD) merupakan jenjang pendidikan ibrmal pertama yang 

dilalui oleh setiap siswa. Sebagai jenjang pendidikan formal pertama, SD penting 

perannya dalam meletakkan dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadim, 

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut. Dasar kecerdasan, dasar pengetahuan, dasar kepribadian, dasar akhlak 

mulia, dan dasar keterampilan yang dimulai dari SD aknn berpengaruh pada 

tingkat pendidikan selanjutnya. Bila dasar-dasar yang ditanamkan di SD cukup 

baik dan cukup kuat akan berdarnpak p3sitif terhadap pendidikan selanjutnya, 

begitu pula sebaliknya bila dasar pendidikan di SD tidak cukup kuat dapat 

dipastikan siswa akan mengalami hambatan dalaln menempuh pendidikan 

lanjutan. Jadi, SD penting peranannya dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan 

bagi setiap siswa. 

Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

fasal 4 ayat 5 menjelaskan bahwa pendidikan diseleqggarakan dengan 

mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap warga 

masyarakat. Budaya membaca dan menulis masyarakat tidak akan datang dengan 

sendirinya walaupun sudah diundangkan. Budaya melnbaca dan menulis akan 

berkembang melalui pembiasaan-pembiasaan dan pembinaan semenjak usia dir~i, 

pembiasaan dan pembinaan secara sistematis dilakukan melalui pendidikan formal 



di sekolah. Membaca dan rrlenulis di sekolah dasar merupakan aspek dari 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

Tujuarl mata pelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki 

kemampuan: (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sescai dengar, etika 

yang berlaku, baik secara lisan maupun tertulis, (2) menghargai dan bangga 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, (3) 

memahami bahasa Indonesia dan menggun~kannya dengan tepat dan kreatif untuk 

berbagai tujuan, (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

I kemmpuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial, (5) menikmati 

dan memanfaatkan karya sastra untvk men~erluas wawasan, memerhalus budi 

yekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kema~npuan berbahasa, serta (6) 

menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya 

intelektual manusia Indonesia. 

Salah satu aspek keterampilan berbahasa yang hams dikuasai oleh siswa 

SD adalah menulis. Keterampilan n~enulis memegang peranan penting di SD, 

sebab melalui keterarnpilan menulis siswa lnampu mengorganisasikan gagasan 

secara sistematis. Ngalim (2004) mengemukakan bahwa dengan menulis banyak 

ha1 yang diperoleh di antaranya: (1) memerkaya perbend'aharaan bahasa pasif dan 

aktif, (2) melatih mengekspresikan jiwa dalam bentuk tulisan, (3) melatih 

memaparkan pengalaman-pengalaman dengan tepat, dan (4) melatih 

menggunakan ejaan yang tepat sesuai dengan EYD. 

Pembelajaran menulis di SD dibedakan menjadi menulis pennulaan d m  

menulis lanjut. Pernbelajaran menulis permulaan diberikan di kelas rendah yaitu 



kelas satu dan kelas dua dengan tujuan untuk mengenalkan bentuk huruf, ukuran 
I 
I 

huruf, clan cara menulis huruf. Setelah siswa mampu menulis huruf dilanjutkan 

dengan menulis kata kemudian menulis kalimnt. Menulis huruf dimulai dengan I 
I 

menulis huruf lepas, setelah siswa mahir dilanjutkan dengan menulis huruf tegak 
I 

bersarnbung. 

Pembelajaran menulis lanjut diberikan di kelas tinggi, yaitu mulai kelas 
1 

tiga sampai kelas enarn, dengan tujuan melatih siswa mengungkapkan gagasan I 
I 

secara tertulis. Menulis lanjut dalam KTSP (2006) terdiri dari beberapa 

kompetensi dasar (KD), salah satu di antaranya: menyusun karangan tentang 

berbagai topik sederhana dengan memerhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, 

*mda titik, tanda koma, dll). 

Mengarang penting peranannya, karena mengarang rerupakan prestasi 

puncak dalam berkomunikasi. Berkomunikasi berarti menyampaikan pesan, 

perasaan, pikiran, ataupun gagasan kepada pihak lain melalui bahasa ~ul i s  bila 

berkomunikasi secara tertulis, dan bahasa lisan dalam komunikasi secara lisan. 

Alasan lain mengapa mengarang penting peranannyn adalah karena semua ilmu 

dan teknologi disebarluaskan dan diwariskm melalui karangan (Atmazaki, 2006). 

Oleh sebab itu pembelajaran menulis karangan harus dilaksanakan dengan efektif 

mulai dari SD. 

Menulis karangan merupakan proses kreatif dalam memindahkan gagasan 

ke dalam lambang tulisan yang dapat dipahami oleh pembaca sesuai dengan 

maksud penulis. Berbeda dengan bahasa lisan yang disampaikan secara langsur~g, 

maksud penyarnpai pesan dapat diperjelas dengan gerak gerik, mimik, ekspresi, 



1 
serta intonasi, sedangkan dengan bahasa tulis maksud hanya dapat disampaikan I 

dengan pilihan kata secara cermat dan tepat, kebenaran pemakaian ejaan dan 

tanda baca. 

Studi pendahuluan yang penulis lakukan di sekolah dasar dalam 

pembelajaran menulis karangan menunjukkan bahwa, siswa belurn nlarnpu 

menulis karangan dengan baik. Hal ini diindikasikan dengan berbagai ha1 yang 

terlihat dad proses pembelajaran dan hasil karangan siswa. Siswa pada urnurnnya 

mengalami masalah dalam penggunaan kata-kata. Mcreka belum dapat 

menggunakan kata-kata dengan tepat sesuai dengan konteks pemakaiannya, ha1 

ini disebabkan penguasaan kosa kata siswa sangat terbatas. Keterbatasm 

penguasaan kosa kata mengakibatkan siswa sering mengulang kata-kata yang 

sama untuk maksud yang berbeda-beda. 

Di samping pilihan kata, ditemukan juga pernasalahan dalam penyusunan 

kalimat. Kalimat yang disusun siswa terlihat belum efektif, sehingga sulit untuk 

dipaharni. Selain itu, kalimat yang disusun sering belum runtut, hubungan a n t m  

satu kalimat dengan kalimat sebelum atau sesudahnya banyak yang belurn padu. 

Kalimat efektif dapat diwujudkan dengan memperhatikan berbagai 

persyaratan. Menurut Atar (2007) salah satu persyaratan yang hams dipenuhi 

sehingga kalimat menjadi efktif adalah menggunakan ejaan dan tanda baca yang 

tepat. Kenyataannya dalam menulis karangau, siswa SD mengalami masalah 

dalam menggunakan ejaan dan tanda baca. Pe:masalahan itu terlihat mulai dari 

penggunaan huruf kapital, penggunaan titik, koma, pemenggalan kata, dan 

penggunaan konjungsi. 



! 

Mencermati hasil karangan siswa, ditcrnukan bahwa siswa sulit I 
rnenguraikan topik atau judul karangan menjadi karangan yang dapat dipahami 

orang lain. Artinya, siswa sulit mengembangk~.n gagasan dengan baik, runtlit 

padu. 

Menulis merupakan proses berpikir yang berkesinambungan, mulai dari 

sebelum menulis, saat menulis, dan setelah menuangkan gagasan secara tertulis. 

Pada setiap tahapan menulis itu diperlukan keterlibatan proses berpikir. Dalarn 

proses berpikir dituntut kesungguhan mengolah, menata, mempzrtimbangkan 

secara kritis dan menata ulang gagasan yang ditulis. Sebagai proses, menulis 

merupakan serangkaian aktivitas yang te rjadi dan melibatkan beberapa fase yaitu 

fase prapenulisan, fase menulis konsep, fase merevisi, fase menyunting, dan fase 

memublikasikan (Tompkins, 1994:9-26). 

Pengamatan penulis terhadap pembelajaran menulis karangan yang 

dilakukan guru, menunjukkan bahwa guru dalam membelajarkan menulis 

karangaq terlihat belum memberi bimbingan dan dorongan dengan maksimal 

kepada siswa dalarn membangun gagasan sendiri. Guru memulai pembelajaran 

dengan bertanya jawab tentang media gambar yang dipajangkan di papa.  tulis . 

Berdasarkan jcegiatan tanya jawab tersebut ditemukan judul karangan. Setelah 

judul ditemukan, guru menugaskan siswa menulis karangan sendiri-sendiri. Pada 

waktu siswa beke rja guru terlihat mengunjungi siswa dari bangku ke bangku dan 

kadang-kadang bertanya kepada siswa. Di akhir jam pelajaran guru meminta 

seorang siswa membacakan karangan yang ditulisnya ke depan kelas. 



Rerdasarkan pengarnatan tersebut dapat dijclaskan bahwa, proses 

pembelajaran menulis karangan dimulai dengan tanya jawab tentang gambar guna 

menentukan judul k m g a n .  Setelah judul ditentukan, guru meminta siswa 

menulis karangan sesuai dengm garnbar dan judul tanpa membimbing siswa 

menyusun kerangkr karangari. Sedangkan, kerangka karangan diperlukan guna 

membantu siswa dalam menylsun kalimat demi kalimat sehingga benvujud I 
paragmf dan akhirnya menjadi sebuah karangan. Selain itu, walaupun guru sudah 

melakukan tanya jawab tentang gambar dengan maksud mengarahkan siswa untuk 

melahirkan gagasannya, narnun kegiatan tersebut kelihatannya bclum mernberikan 

kontribusi yang cukup membantu. Hal ini diperkirakan bimbingan yang diberikan 

dalarn bentuk tanya jawab tersebut belum mendetail. Guru hanya menanyakan 

garnbar apa saja ymg terlihat dan kalimat apa yang sesuai digunakan untuk 

mengungkapkan garnbar tersebut. Bila siswa mengucapkan sebuah kalimat, g w  

belurn memerhatikan efektif tidaknya kalimat tersebut, serta tepat tidaknya kata- 

kata yang diungkapkan siswa. 

Pembelajaran menulis karangan yang dilaksanakan gum belcm 

menggunakan proses menulis dengan lengkap, proses merevisi dan menyunting 

belurn dilakukan. Sedangkan, kegiatan merevisi dan menyunting pentiag 

dilakukan untuk membimbing siswa menganalisis karangan yang baru ditulis, 

baik dari segi pilihan kata, pengalimatan, pengaliniaan, penggunaan ejaan, dan 

tvlda baca. Selain itu, dapat dikatakan bahw-a guru lebih mengutamakar~ hasil 

karangan ketimbang proses menulis karangan. Sedangkan, menurut beberapa 

hasil penelitian (Graves, tahun 1983, Alkin tahun 1083, dan1986, serta A.twel 



, 

I 

tahun 1987) ditemukan bahwa pendekatan menulis melalui proses lebih baik 1 
dibanding dengan pendekatan menulis mengutamakan hasil karangm. 

pembelajaran menulis melalui proses yang dimulai dari pnmenulis, menulis 

konsep, rnerevisi, menyunting, dan memublikasikan menyebabkan aktivitas siwa 

lebih dan bervariasi. Melalui proses menulis berarti kemampuan menulis, 

am menulis, dan hasil tulisan diperoleh secara bertahap. Hal ini 

merupakan pelajaran yang berharga bagi siswa dalam mengembangkan 

ketermpila menulis mereka. 

~ a r i  tanya jawab yang penulis lakukan dengan guru ke la  IVY temyata 

karangm y ang ditulis siswa setelall dipublikasikan kemudim disimpa d m  

pembelajaran menulis karangan selesai. Menilai karangan dilakukan guru di 

wakto-W&tu senggang, hasilnya diketahui siswa pada waktu menggunakan buku 

latihan berikutnya- 

Berdasarkan situasi tersebut dapat disimpulkan bahwa, penilaim yang 

dilakukan guru terhadap pembelajaran mendis karangan hanya menggun&m 

Penilaim h a d ,  yaitu dengan memberi mgka pada setiap karangm sisvja. 

dangkm ~enilaian proses berupa aktivitas siswa dalam pcmbelajam tidak ~e 

sesuai dengan pendapat bahwa menulis karangan menggundan 

pRldekatan proses lebih baik dibanding mengutamakan hasil, maka penilaian 

karangm h w s  dilakukan dengan penilaian proses di samping penilaian hail .  

Aktivim siswa selama pembelajaran seharusnya menjadi perhatian guru. 

7 



Studi pendahuluan tersebut mengindikasikan bahwa siswa kelas IV SD N 

15 Ulu Gadut kota Padang belum dapat menulis karnngan narasi dengan baik. 

Penyebabnya antara lain guru lebih mementingkan hasil karangan s i s -~a  

ketimbang. proses menulis karangan. Sedangkan menurut beberapa ha i l  

penelitian, pendekatan menulis melalui proses lebih baik dibanding pendekatan 

menulis mengukmakan hasil karangan. 

Berdasarkan kenyataan di lapangan, perlu dicarikan solusi agar tercapai 

optimalisasi pembelajaran menulis karangan di kelas IV SD N 15 Ulu Gadut kota 

Padang dengan mengembangkan suatu model pembelajaran menulis karangan 

m i .  Pengembangan model pembelajaran menulis karangan narasi untuk kelas 

IV akan melibatkan guru-guru kelas IV, siswa kclrrs 1V. dan kcpala sckolah. 

B. Identifikasi Masalah 

Guru-guru kelas IV SD N I5 Ulu <;ad111 kota I'adang dalam 

menibelaj arkan menulis karangan sudah me lakukan berbagai usaha, dengan 

tujuan siswa mampu menyusun gagasart dalarn bentuk karangan dengan runlut 

dan mudah dipaharni. Usaha tersebut antara lain mulai dari yang sederhana 

sarnpai cara-cara yang kompleks. Guru mulai dengan membixbing siswa 

menyusun kalimat acak yang telah disediakan menjadi paragraf. Cara lain dengan 

membirnbing siswa melengkapi paragraf yang beluln selesai, dan melengkapi 

karangan yang belum selesai. Selain itu, guru mernbimbing siswa menulis 

karangan dengan menggunakan garnbar tunggal. Membimbing siswa menulis 

dengan menggunakan garnbar tunggal dilakukan guru melalui tanya jawab. Guru 

mempertanyakan apa saja yang ada dalam gumbar, dan kegiatan apa yang terjadi. 



Usaha lain adalah menulis dengan menggunakan gambar scri. Menulis dengan 

gambar seri dilakukan dengan menggunakan tiga buah gambar yang saling 

berkaitan. Kegiatan dimulai dengan mempertanyakan setiap gambar, dan dari 

hasil tanya jawab itu siswa diminta menyusun karangan. Dari beberapa kegia'an I 
tersebut, ternyata terdapat berbagai permasalshan dalain pembelajaran menulis 

karangan di kelas IV SD N 15 Ulu Gadut kota Padang sebagai berikut: 

1. Pembelajaran menulis karangan dilakukan dengan menyusun kalimat 

yang diacak, tetapi guru belurn mem~rhatikan penggunaan ejaan dan tanda 

baca. 

2. Siswa menulis karangan dengan lnelengkapi paragraf yang Selum selesai I 
atau karangan yang belum se'esai, namun guru belum membimbing dan I 
memerhatikan pilihan kata dan susunan kalimat yang ditulis siswa. 

3. Siswa menulis karangan dengan menggunakan gambar tunggal, tetapi guru 

belurn melakukan kegiatari menyusun kerangka karangan. 

4. Pembelajaran menulis karangan dimulai dengan menggunakan gambar 

seri. Guru belum menggunakan teknik sumbang saran dalam menentukan 

topik karangan. Setelah karangan selesai, guru ~neminta siswa 

~nembacakan ke depan kelas, tanpa melakukan revisi dan penyuntingan. 

5. Siswa membacakan karangan yang sudah ditulisnya ke depan kelas. 

Begitx selesai guru tidak memberi kescmpatan siswa lain untuk 

menanggapi. 

6. Guru-guru menilai hasil karangan siswa, tetapi tidak menilai proses 

meculis karangan. 



7. Pembelajaran menulis karangan dilakukan guru berdasarkan perencanaan 

(RPP) yang disusun oleh kelompok kerja guru (KKG), dan RPP yang 

diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat berbagai upaya telah dilakukan guru- 

guru untuk membelajarkan mcnulis karangan di kelas 1V sekolah dasar, namun 

hasil karangan siswa belum rnaksimal. Banyak masalah dalam pembelajaran 

menulis karangan yang ditemilkan, agar penel i tian ini lebih terfokus nlaka 

penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah berikut: 

1. Model pembelajaran menulis karangan yang akan dikenlbangkan adalah 

mcrdel pembelajaran menulis karangan narasi dcngan menggunakan proses 

menulis. 

2. Pembelajaran menulis karailgan yang akan dikernbangkan dideszin 

berdasarkan analisis pelaksanaan pembelajaran menulis karangan yang 

dilakukan guru, termasuk perencanaan pembelajaran (RPP), dm hasil 

karangan siswa. 

3. Hasil pembelajaran menulis karangan yang akan dinilai, dibatasi pada 

karangan narasi yang ditulis siswa kelas IV SD N 15 Ulu Gadut kota 

Padang. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah utama penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimanakah model pernbelajaran menulis 



karangan narasi untuk kelas IV SD N 15 Ulu Gadut kota I'adang dengan 

menggunakan proses menulis? 

Masalah tersebut dirinci menjadi: , 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran menulis karangan untuk kelas 

IV SD N 15 Ulu Gadut kota Padang yang digunakan saat ini? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pernbelajaran menulis karangan untuk kelas 

IV SD N 15 Ulu Gadut kota Padang ymg dilakukan guru saat ini? 

3. Bagaimanakah penilaian pembelajaran menulis karangan untuk kelas IV 

SD N 15 Ulu Gadut kota Padang yang dilakukan guru saat ini? 

4. Bagaimanakah hasil karangan siswa kelas IV SD N 15 Ulu Gadut kota 

Padang saat ini? 

5. Bagaimanakah model pembelajaran menulis karangan narasi untuk kelas 

IV SD N 15 Ulu Gadut kota Padang dengan menggunakan proses 

menulis? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas penelitian ini 

bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran mellulis karangan nwasi 

untuk siswa kelas IV SD N 15 Ulu Gadut kota Padang. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan rencana pelaksanaan pembelajarai menulis karangan 

untuk kelas IV SD N 15 Ulu Gadut kota Padang. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembe1ajara.n menulis karangan untuk kelas 

1V SD N 15 Ulu Gadut kotapadang. 
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3. Mendeskripsikan penilaian pembelajaran menulis karangan untuk kelas IV 

SD N 15 Ulu Gadut kota Padang. 

4. Mendeskripsikan hasil karangan siswa kelas IV SD N15 Ulu Gadut kota 

Padang. 

5. Mengembangkan model pembelajaran mer'ulis karangan narasi untuk 

kelas IV SD N 15 Ulu Gadut kota Padang dengan menggunakan proses 

menulis. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfhat yang bisa diperoleh dari pengembangan model menulis karangan 

ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Model menulis karangan ini merupakan khasanah pengembangan 

keilmuan yang ditempuh pada program studi ilmu pendidikan. 

2. Model menulis karangan ini diharapkan bcnnanl'aat bagi pendidik (guru) 

dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

sehingga dapat diimplementasikan dalam menyusun perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran 

menulis karangar? untuk kelas I V  sekolah dasar. 

3. Hasil pengembangan model menulis karangan narasi dapnt dijadikan 

sebagai acuan dalam membimbing guru merencanakan, melaksanakan dan 

menilai pembelajaran menulis karangan narasi untu k kelas IV sekolah 

dasar. 

4. Hasil penelitian dapat menjadi salah satu referensi bagi dosen pembina 

mata kuliah Pendidikan Bahasa di PGSD. 



G. Definisi Istilah 

Penelitian ini berjudul "Pengembangan Model Pcmbelajaran Menulis 

Karangan Narasi untuk Kelas TV SD N 15 Ulu Gadut Kota Padang". Berikut 

didefinisikan beberapa istilah sebagai acuan dalam melaksanakan penelitiarl ini. 

1. Pengembangan model 

Menurut Karnus Besar Bahasa Indonesia (1996:473), kata 

pengembangan berasal dari kata "kembang". Salah satu arti kata 

"kembang" adalah menjadi lebih bai k, atau lebih "semyurna". 

Pengembangan diartikan "proses, cara". Dengan demikian pengemtangan 

dapat diartikan proses atau cara yang lebih baik atau lebih sempruna. 

Kata "model" berarti pola, contoh, acuan dari sesuatu yang &an 

dihasilkan. Dengan demikian pengembangan model dapat diartikan 

menjadikan pola, contoh (pembelajaran) lebih sernpuma. 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran berasal dari kata "ajar" yang berarti petun-iuk yang 

diberikan pada orang lain agar dituruti. Pembelajaran diartikan interalsi 

dua arah dari seorang guru dengan siswanya menuju suatu target yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Menulis karangan narasi 

Menulis adalah melahirkan gagasan dalam bentuk tulisan.Karangan 

adalah hasil mengarang atau hasil merangkai kata, kalimat, dan merangkai 

paragraf untuk menyarnpaikan gagasan dalam ber~tuk tulisan. lqarasi 

adalah tulisan yang berisi seperangkat peristiwa pada suatu saat tertentu 



atau kurun waktu tertentu. Jadi, menulis karangan narasi diartikan aktivitas 

meranglcai kata, kalimat, paragraf dalarn menyampaikan suatu peristiwa 

yang disusun secara kronologis. 



BAB I1 
KAJIAN PUSTAKA. 

A. Landasan Tedri. 

1.  Pembelajaran 

a. Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan usaha sadar dari seorang g m  

untuk membelajarkan siswanya, atau mengarahkan interaksi siswa dengan sumber 

belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkm (Trianto, 2009). 

Dalam pembelajaran terjadi interaksi dua arah dari guru dan siswa, di antara 

keduanya terjadi kornunikasi. Dalarn interaksi tersebut dibutuhkan komponsn- 

kompoi~en pendukung seperti: indikator yang akan dicapai, materi pokok yang 

menjadi muatan interaksi, aktivitas siswa, peran guru sebagai fasilitator, serta 

lingkungan yang mendukung. 

Komponen-komponen tersebut tidak bisa dipisah-pisahkan dalam 

melaksmakan pembelajaran. Pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas 

siswa, mereka yang memiliki peran yang dominan memecahkan masalah, 

mendslami permasalahan, mendiskusikan, mempresentasikan, dan sebagainya. 

Sedangkan guru, bertindak sebagai pembimbing atau sebagai fasilitator yang 

dapat membantu siswa dalam belajar. Siswa dapat saja bertanya kepada guru, atau 

sebaliknya guru bertanya kepada siswa, sehingga suasana betul-betul interaktif. 

Dari ur~ian  di atas dapat dijelaskan bahwa, pen~belajaran bukanlah bersifat 

penyampaian informasi berupa fakta, konsep, ataupun prinsip, melainkan siswa 

berperan aktif dalam proses menemukan fakta, kosep, ataupun prinsip. S u p m o  

(2007) mengemukakan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa, baik 
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secara personal maupun secara sosial, karena pengetahuan tidak bisa dipindahkan 

dari guru ke siswa, kecuali hanya dengan keaktifan siswa menalar. Selanjutnya 

dijelaskan bzhwa, guru berperan sebagai fasilitator menyediakan sarana dan 

situsisi agar proses konstruksi pengetahuan siswa berjalan mulus. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran terjadi dengan 

adanya inieraksi antara siswa dengan guru dan dengan lingkungan yang lebih luas. 

Dari interaksi tersebut, terjadi komlmikasi yang intens dan terarah menuju pada 

suatu target yang telah ditetapkan. 

b. Sistem Pembelajaran 

Sistem adalah suatu kesatuan dari komponen-komponen yarlg saling 

berkaitan, dan saling berinteraksi untuk, mencapai suatu hasil yang diharapkan 

secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran 

merupakan sistem, sebab pembelajaran adalah kegiatan yang bertujuan, yaitu 

membelajarkan siswa. Proses pembelajaran mcrupakan rangkaian kegiatan yang 

melibatkan berbagai komponen. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, 

materi pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media, dan evaluasi. 

Tujuan adalah komponen sistem pembelajaran yang sangat penting, karena 

tujuan menentukan apa yang harus dikuasai siswa, pengetahuan , keterm~pilan, 

atau sikap. Tujuan juga menentukan bagaiman cara mendapatkan pengetahuan, 

keterarnpilan, ataupun sikap, dan bagaimana rnengetahui penguasaan tersebut. 

Tujuan yang diharapkan adalah sejumlah komperensi yang tergambar baik dalam 

kompetensi dasar (KD) maupun dalarn standar kompetensi (SK). 



I Materi pembelajaran merupakan komponen kedua dalam sistem 1 

pembelajaran. Materi pembelajaran mengacu ke kompetensi dasar dan standar 

kompetensi yang sudah ditetapkan dalarn kurikulum. Selain mengacu pada KD 

d m  SK, materi pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat kemampl~an siswa 

dan lingkungan di mana siswa berada. 

Metoda dan strategi tak kalah fungsinya dalam proses pembelajaran. 

Menurut Rustamam (2003), strategi merupakan pola kegiatan pembelajxan 

berurutan yang diterapkan dari waktu ke waktu, d m  diarahkan untuk mencapai 

suatu hasil belajar siswa yang diinginkan. Pencapaian tujuan sangat ditentulr.m 

oleh komponen strategi atau metode. Bagaimanapun jelasnya kompanen lain, 

tanpa dapat diimplementasikan melalui strategi yang tepat, maka komponen- 

komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuar,. 

Dalarn mengembangkan strategi, ada beberapa pcrtimbrngan yang hams 

diperhatikan, antara lain adalah tujuan yang akan dicapai, apakah berkenaan 

dengan aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Pertimbangan berikut adalah 

berhubungan dengan materi atau bahan pembelajaran, apakah materi berupa fakta, 

konsep, atau teori tertentu, apakah untuk memeroleh materi tersehut 

membutuhkan persyaratan tertentu atau tidak. Pertimbangan yang tidak kalah 

penting adalah dari segi siswa, apakah strategi yang dipilih sesuai dengan tingkat 

kematangan siswa, minat siswa, dan gaya belajar siswa. 

Media, walaupun fungsinya sebagai alat bantu, akan tetapi memiliki peran 

yang tidak kdah pentingnya Menurut Gerlach, secara urnum media meliputi 

orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang 
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memu~lgkinkan siswa memeroleh pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

pengalaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan media 

dalarn pembelajaran, akan menjadikan pengetahuan dan pengalamail yang 

diperoleh siswa lebih konkret dan mudah dipahami. Selain itu media akan 

menamboh gairah dan meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Komponen yang tidak kdah pentingnya adalah evaluasi atau penilaian. 

Penilaian berfungsi untuk mengetahui pencapaian tujuan. Selain itu, lnelalui 

penilaian dapat diketahui titik lemah pembelajaran yang telah dilakukan, seliingga 

dengan mudah dapat direncanakan tindak lanjut. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 

merupakan sistem yang terkait antara satu komponen dengan komponen lainnya. 

Komponen-komponen pembelajaran sebagai sistem terdiri dari tujuan, materi atau 

bahan pembelajaran, strategi, media, dan evaluasi. 

c. Peran Guru dan Siswa dalam Pembelajaran 

Menurut Wina (2009) guru memegang peranan penting dalarn proses 

pembelajaran, apalagi untuk sekolah dasar, peran guru tidak dapat digantikan oleh 

perangkat lain seperti TV:, radio, komputer. Hal ini disebabkan siswa adalah 

organisme yang sedang berkembang yang memerlukan bimbingan dan bantuan 

orang dewasa. Peran guru tidak hanya sebagai model atau contoh teladan, juga 

sebagai pengelola pembelajaran. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 menjelaskan 

bahwa pendidik (guru) merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 



pembelajam~ melakukan pembimbingan dan pelatillan. Dalam ha1 ini, guru 

berperan mengembangkan proses pembelajaran dalanl rangka membimbing 

siswa agar berkembang seoptimal mungkin. Perkembangan dimaksud meliputi 

keterampilan intelektual, maupun keterarnpilan motorik sehingga siswa dapat clan 

berani hidup di masyarakat yang cepat beruball dan penuh pcrsaingan. 

Di samping itu, guru sebagai pendidik berfungsi memotivasi siswa agar 

mereka dapat memecahkan berbagai persoalan hidup dalam masyarakat yarig 

penuh tantangan, serta membentuk siswa yang memiliki kemampuan inovatif. 

Motivasi erat hubungannya dengan kebutuhan, sebab motivasi muncul karena 

adanya kebutuhan. Oleh sebab itu, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi 

belajar siswa dengan berbagai cara yaitu: (1) memerjelas tujuan yang akan 

dicapai, (2) membangkitkan minat, (3) menciptakan suasana yang menyenangkai, 

dan (4) memberikan penguatan. Selain sebagai motivator, dalam proses 

pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan pelayanan untuk 

memudahkan siswa dalam belajar. 

Untuk dapat berperan aktif dalam membimbing, memfasilitasi, dan 

memotivasi siswa belajar, guru dituntut memiliki kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan konlpetensi profesional. 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalanl niengelola pembelajarai 

yang meliputi pemaharnan wawasan kependidikan, penlahaman terhadap peserta 

didik, pengembangan kurikulum,silabus, merancang pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran yang dialogis, memanfaatkan tekr,ologi pembelajaran, dan 

mengevaluasi pembelajaran. 
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Kompetensi berikutnya adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi ini 

sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif dan 

bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, serta mengembangkan diri secara mandiri I I 

dan berkelanjutan. 

Kompetensi sosia! merupakan kemarnpuan sebagai bagian dari 

masyardcat. Kompetensi sosial meliputi kemarnpuan berkomunikasi baik lisan 

maupun tertulis, menggunakan teknologi inforrnasi, bergaul secara efektif dengan 

siswa, sesarna guru, dan orang tua serta masyarakat secara santun. 

Kompetensi profesional menyangkut kemampuan penguasaan materi 

pembelajbran secara luas dan mendalarn. Penguaaan materi amat penting bagi 

guru. Bila guru tidak menguasai materi, mustahil mereka iilampu membimbing 

siswa memiliki suatu kompetensi tertcntu. 

Salah satu tugas guru adalah mengajar. Menurut Wina (2009), mengajar 

dalarn konteks standar Droses pendidikan tidak hanya sekedar rnenyam~aikan 

materi pembelajaran, melainkan juga dimaknai sebagai proses mengatur 

lingkungan supaya siswa belajar. Guru perlu memberdayakan sernua potensi 

siswa untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan diarahkan 

untuk mendorong pencapaian kompetensi dan prilaku khusus, supaya setiap 

individu mampu menjadi pembelajar sepanj ang hayat dan mewujudkan 

masyarakat belajar. 

Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran. Siswa adalah organisme yang unik, jlang 



sedang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan 

tersebut meliputi seluruh aspek kepribadiannya. 

Di dalam proses pembelajaran, siswa merupakan subjek yang menjadi 

fokus kegiatan, keaktifan mereka menjadi unsur pe~lting dalam menentukan 

kesuksesan belajar. Menurut Masnur (2008), keaktifan siswa dalam menjalani 

proses pembelajaran, merupakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan 

pendidikan. Siswa akan aktif dalam proses pembelajaran apabila ada motivasi, 

baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Selain itu, peran aktif dan 

partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dapat terlaksana apabila penarnpilan 

guru hangat, siswa mengetahui tujuan yang akan dicapai, tersedia fasil itas, surnter 

belajar dan lingkungan yang mendukung, adanya prinsip pengakuan penuh atas 

pribadi setiap siswa, adanya pemberian penguatan, jenis kegiatan menarik, 

penilaian dilakukan dengan serius, terbuka, dan kontinu. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pcran guru dalani proses 

pembelajaran amat penting, sehingga tidak bisa tergantikan dengan perangkat 

apapun. Untuk itu seorang guru dituntut memiliki kompe!ensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

Kompetensi pedagogik meliputi pemaharnan terhaciap wawasan kependidikan, 

pemahaman terhadap siswa, pengembangan kurikulum/silabus, merancang dan 

melaksanakan pembelajaran yang dialogis, menlanfaatkan teknologi 

pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Komponen kepribadian sekurang- 

kurangnya mencakup kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, 

berwibawa, berakhlak mulia. Kompetensi sosial meliputi kemampuan 



berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, bergaul secara efektif dengan siswa, 

sesama guru, dan orang tua secara santun. Kompetensi profesional sdalah 

kemarnpuan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam. Sedangkan siswa 

dalam proses pembelajaran merupakan individu dengan segala keunikannya 

berusaha mengembangkan semua potensi yang ada. 

2. Menulis Karangan 

Menurut Suparno (2007), mengarang pada hakikatnya- adalah 

mengungkapkan atau menyampaikan gagasan dengan bahasa tulis. Karangan 

rnerupakan perwujudan gagasan, ide, pikiran dalam bentuk tulisan. Menulis 

karangan rnerupakan segenap rangkaian kegiatan seeeorang dalam 

mengungkapkan gagasan yang disampaikan dengan cara merangkai kata, 

merangkai kalimat, dan merangkai paragraf nlenjadi karangan utuh. 

Sebuah karangan yang baik yang dapat dipahami pembaca mengandung 

beberapa komponen. Menurut Arief (2007) komponen karangan terdiri dari 

paragraf dan kalimat. Sedangkan menurut ST.Y (2007) komponen karangan 

terdiri dari: isi, bentuk, hta bahasa, stn~ktur, kosakata, dan ejaan. 

Membandingkan pendapat Arief dan ST.Y tentang komponen karanen, 

terdapat beberapa persamaan di samping perbedaan. Perbedaanilya terdapat pada 

komponen isi, bentuk, tata bahasa, struktur, dan ejaan. Namun, bila dicermati 

pendapat ST.Y terdapat beberapa komponen yang turn pang-tindi h, misalnya isi 

dan bentuk. Isi karangan adalah ide, gagasan, pendapat, atau tesis yang diui-aikm 

atau dijelaskan secara teratur. Dalam isi akan tercakup bentuk karangan atau jenis 

karangan seperti menjelaskan, menganalisis, atau mengen~ukakan pendapat. 



Komponen lain yang dirasa turnpang-tindih adalah tata bahasa dan 

kosakata (menurut ST.Y), dengan komponen kalimat dan kata (menurut Arief). 

Komponen tata bahasa dalarn karangan merupakan aturan-aturan, atau kaidah 

pemakaian bahasa tulis yang meliputi kaidah fonologi, morfologi, dan sintaksis. 

Komponen fonologi membicarakan tentang bunyi ujaran dan cara penulisannya. 

Komponen morfologi berkaitan dengan bentck-bentuk kata dm penulisannya 

serta pemenggalannya Sedangkan komponen eintaksis membicarakan tentang 

kalimat. 

Komponen kalimat dalam suatu karangan akan membicarakan bagaimana 

memilh dm menggunakan kaimat-kalimat yang dapat dipaharni oleh pembaca. 

Begitu juga komponen kata akan membicarakan pemilihan kata ynng tepat 

sehingga maksud pengarang sarnpai pada pembaca. Berbicara tentang kalimat dam 

kata berarti berbicara tentang tata bahasa. 

a. Komponen Karangan 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan b&wa komponen 

karangan adalah: paragraf, kalimat, kata serta ejaan dan tanda baca. Berikut 

diuraikan satu per satu. 

1) Paragraf 

Paragraf merupakan bagian dari sebuah katangan yang berisi sebu~h 

pendapat atau ide. Menurut Suparno (2007), paragraf dapat disebut sebagsi 

untaian kalimat yang berisi sebuah gagasan dalam karangan. Dengan konsep 

untaian kalimat, paregraf yang ideal terdiri atas sejumlah kalimat. Paragraf yang 

terdiri dari beberapa kalimat, saiah satu di antaranya merupakan kalimat topik 



atau kalimat utarna Kalirnat lainnya merupakan menjelaskan k~limat utama. 

Dengan demikian kalimat-kalimat dalam satu paragraf tersebut saling berkai tm. 

Paragraf dalam suatu karangan berfungsi sebagai pengantar, pengembang 

Can penutup. Paragraf pengantar terdapat pada awal karangan. Di sini pengarang 

mencoba menimbulkan minat pembaca, mengemukakan tesis, serta 

mengemukakan sistematika pembahasan. Sebagai pengembang, paragraf 

menguraikan tesis yang dikemukakan di awal karangan. Selanjutnya sebagai 

h g s i  penutup paragraf digunakan untuk menegaskan kembali tesis yang telah 

dikem&&n. 

Selain b e r h g s i  sebagai pengantar, pengembang, dan penutup, paragraf 

berfkgsi untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan men~isahkan 

satu topik atau tema dengan tema yang lain, sehingga satu paragraf akan berisi 

satu topik atau-satu tema yang rnerupakan satu unit pikiran. Sebagai bagian dari 

suatu karangan, suatu paragraf secara bersama-sama dzngan paragnf lain 

mendukung penyajian topik karangan (Ermanto & Emidar, 2009:133). 

Selanjutnya, paragraf berfungsi memisahkan dan menegaskan perhentian secara 

wajrr clan formal, untuk memungkinkan pembaca berhenti lebih lama dari 

perhentian di akhir kalimat. Dengan perhentian lebih lama, memungkinkan 

terjadinya pemutusan pikiran terhadap tema atau topik yang cliungkapkan 

paragraf. 

Sebuah paragraf hams memenuhi persyaratan kesatuan, pengemhangan, 

koherensi, dan kohesi (Suparno, 2007:3.17-3.20). Persyaratan kesatuan 

mengharuskan setiap paragraf mengandung satu gagasan dasar dan satu atau 



sejurnlah gagasan penunjang. Gagasan dasar dirumuskan dalam kalimat topik. 

Setiap kalimat penunjang hams mengacu pada gagasan pokok atau gagasan dasar 

tersebut. 

Persyaratan pengembangan mengacu pada pengertian bahwa gagasan 

pokok dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa, paragraf akan berisi lebih dari satu kalimat. Sedangkan 

persyaratan koherensi menyangkut keserasiar. hubungan antar kalimat dalam 

suatu paragraf. Keserasian tersebut menyebabkan informasi yang teruilgkap 

dalarn paragraf menjadi lancar. 

Selanjutnya persyaratan kohesi, dinyatakan ole11 adanya hubungan a n m  

gagasan yang serasi. Hubungan itu terlihat melalui hubungan su~tarkalimat. Kohesi 

dapat dilihat dari segi struktural dan leksikal. Kohesi di bidang struktural ditandai 

oleh adanya hubungan stnlktur kalimat-kalimat yang digunakan dalam paragrad, 

misalnya dengan pengulangan struktur kalimat dalam n~engungkapkan gagasan 

yang berbeda. Sedangkan di bidang leksikal ditandai oleh kata-kata yang 

digunakan dalarn paragraf untuk menandai hubungan antar kalin~at. 

a) Jenis-jenis Paragraf 

Menumt Atar (2007) jenis paragraf adalah, ( I )  paragraf pembuka, (2) 

paragraf penghubung, (3) paragraf penutup, dan (4) pmagraf pokok. 

Paragraf pernbuka adalah paragraf yang terdtpat pada bagian awal suatu 

tulisan. Fungsinya adalah sebagai pengantar untuk masuk pada pembahasan suatu 

pernasalahan atau topik tertentu. Sedangkan paragraf penghubung adalah 

paragraf yang menghubungkan satu topik dengan topik yang lain, 



menghubungkan satu atau beberapa paragraf pokok dengan satu atau beberapa 

paragraf pokok lainnya. Paragraf penghubung biasanya singkat bahkan sering 

hanya terdiri dari satu kalimat. Paragraf penghubung berisi pemberian 

rangkurnan, penekanan pokok pikiran, atau pengulangan beberapa pokok pikiran 

pada akhir karangan, atau akhir suatu topik bahasan. Paragraf penutup biaqanya 

berisi sim?ulan suatu topik, penegasan suatu topik, atau harapan kepada pembaca 

sehubungan dengan topik bahasan. Paragraf pckok adalah paragraf yang 

menyajikan pokok bahasan yang terdiri dari topik, subtopik dan seterusnya. 

Selanjutnya paragraf pokok. Paragraf pokok berisi suatu rangkaian kalimat yang 

I 
terdiri dari kalimat topik kemudian ditunjang oleh kalimat-kalimat penjelas. I 

Sedangkan menurut Atrnazaki (2006:87) pada dasarnya ada empat j e rk  

paragraf, yaitu deskripsi, narasi, ekposisi, argumentasi, d m  pcr~uasi. 

Piuagraf deskripsi adalah paragraf yang berupa paparan atau penggambaran 

dengan kata-kata tentang sesuatu, berupa benda, tempat, dan suasana atau 

keadaan. Dengan penggambaran tersebut, pembaca dapat melihat, merasa sesuai 

dengan apa yang dilihat, dirasa oleh penulis (Haris, 2008:36). Deskripsi dapat 

berbentuk ekspositoii dan impresioni.stis. Deskripsi ekspositori mengutamakan 

hubulgan logis secara berurutan dengan menekankan detail setiap bagian, 

sementara impresionistis lebih mengutarnakan kesan penulisnya tanpa h.arus 

tunduk pada urutan. 

Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi cerita (narasi) tentang suatu 

kejadian yang dialami tokoh, atau dengan kata lain paragraf yang menceritaksn 

peristiwa kehidupan suatu tokoh melalui media bahasa. Sasaran narasi adalah 



tindak tanduk yang dijelaskan menjadi peristiwa yang terjadi dalam suatu 

kesatuan waktu (Gorys, 2007). Terdapat dua jenis narasi yaitu narasi ekspositoris, 

Jan narasi sugestif. Narasi ekspositoris bertujuan menggugah pikiran pembaca 

untuk mengetahui apa yang dikisahkan. Narasi ekspositoris dapat bersifat khas, 

dan generalisasi. Narasi sugestif bertujuan memberi makna alas suatu peristiwa 

dengan selalu melibatkan daya khayal (Gorys, 2007). Penyusunan paragraf narasi 

rnenggunakan logika urutan waktu. Artinya, untuk menceritakan suatu peristiwa, 

dikemukakan penggalan-penggalan kejadian dengan teratur sesuai dengan tuxtan 

waktu. 

Paragraf eksposisi adalah paragraf yang mengekpos atau mengungkapkan 

suatu objek, suatu ide, pikiran, atau pendapat yang tidak temngkap (Haris, 2008: 

47). Tujuan eksposisi adalah sekadar untuk memberitahu, tidak mengajak d m  

tidak memengaruhi. Penyusunan paragraf eksposisi menggunakan logika ilmiah. 

Artinya, untuk menjelaskan suatu topik, gagasan, pemikiran diguaakan logika 

ilmiah seperti umum ke khusus, penjelasan, sebab-akibat, dan sebagainyz. 

Paragraf argurnentasi adalah paragraf yang berisi penjelasan untrlk 

meyakinkan pembaca tentang suatu pemikiran, gagasan, keyakinan dengm 

pemberian alasan, data, atau fakta. Pada dasarnya, argumentasi termasuk bidang 

retorika atau kemarnpuan berbahasa yang memberikan keyakinan kepada 

pembaca berdasarkan alasan (argurnen) yang tepat (Atmazaki, 2006:54). Unsur 

penting paragraf argumentasi adalah (1) pernyataan dan (2) alasan. Alasan 

ditandai dengan kata karena atau sebab. .* 



Paragraf persuasi adalah paragraf yang isinya berusaha membujdc, 

merayu, atau memengarulli orang lain tentang suatu hal, ide, atau pikiran melalui 

kata-kata dan kalimat yang meyakinkan. Memengaruhi orang lain agar dapat 

mengikuti bujukan, ajakan, rayuan secara tertulis mernerluknn diksi, e j m ,  dan I 

tanda baca yang tepat. 

b) Pengembangan Paragraf 

Pengembangan paragraf akan terpenuhi jika kaiimat topik sudah 

dilengkapi dengan kalimat-kalimat pengembangtkalimat penjelas. Adanya 

sejumlah kalimat penjelas menjadi petunjuk bahwa pengembangan paragraf sudah 

dilakukan penulis. 

Beragam teknik dilakuk~n penulis dalam menjelaskan gagasan pokok 

sebuah paragraf. Teknik tersebut adalah: (1) penguraian gagasan, (2) teknik 

perbardinganlpertentangan, (3) teknik pemberian contoh, (4) perincian sebab , (5) 

perincian akibat, (6) pengklasifikasian, (7) teknik urutan ruang, dan (8) teknik 

urutan waktu. 

2) Kalimat 

Komponen karangan berikut adalah kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa 

terkecil dalarn wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utull. 

D a l m  wujud lisan, suara diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembct, 

disela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalanl wujud tulisan, kalimst 

dirnulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Kalimat dalarn 

karangan bukan sekadar untaian kata yang berstruktur yang mengandung gagasan, 

melainkan kalimat yang hidup, kalimat yang dapat berinteraksi dengan pembaca. 



Sebuah gagasan, hanya dapat Cipahami dengan baik apabila gagasiln 

tersebut diungkapkan dengan jelas. Gagasan menjadi jclas jika diungkapkiu~ 

dengan kalimat yang jelas, yakni kalimat efektif. Kalimat yang efektif tidak 

memerlukan banyak kosa kata, tetapi dengan sedikit kata, yang tersusun dengan 

apik, sesuai dengan pola kalimat yang benar mcnurut tata bnhasa (Atrnazaki, 

2006:63). 

Kalimat efektif dapat diwujudkan dengan memerhatikan persyaratm 

kebenaran struktur, dan kecocokan konteks. Kal imat yang benar stru kturny a 

dapat dilihat pada hubungan antarunsur kalimat. Sedangkan kecocokan konteks 

dapat dilihat dari kecocokan konteks kebahasaan, yakni kalimat sebelumny a, dan 

konteks nonkebahaaan. 

Kalimat efektif hams memenuhi persyaratan berikut: (1) menggunakan 

ejaan yang tepat, (2) jelas, (3) ringkas dan tidak bertele-tele, (4) mempunyai 

hubungan yang baik antara satu kdimat dengan kalimat lainnya, (5) kalirnat 

hrus hidup, artinya kalimat bervariasi, dan (6) tidak ada unsur yang tidak 

berfungsi, yakni setiap kata yang digunakan dan setiap kalimat yang disusun 

memunyai fungsi tertentu (Atar, 1987: 137-1 3 8). 

Kalimat efektif ditandai oleh kesepadanan struktur dan gagasan, 

kehematan susunan kalimat, kejelasan fokus, kebenarar~ pemasifan, dan 

kemantapan variasi (Atmazaki, 2006:79). Kesepadanan yaitu kemampuan struktur 

bahasa, pemakaian kalimat dan unsur-unsurnya untuk mendukung gagasan dan 

ide. Untuk mencapai kesepadanan harus dihindari kalimat yang tidak bersubjek, 

dan penurnpukan gagasan dalam satu kalimat. 



Hemat artinya tidak boros dalarn pemakaian kata, frase dan kalimat. 

. Kehematan menyangkut soal gramatikal dan ketepatan atau kesesuaian makna 

kata dalam kalimat. Penghematan dapat dilakukan dengan menghindxi 

yengulangan subjek kalimat, menghindari penggunaan kata tugas yang tidak 

perlu, dan menghindari penggunaan kata yang tidak sesuai dengnn fungsinya. 

Sejalan dengan itu, Kusno (1993) menjelaskan efektif tidaknya suatu 

kalimat ditentukan oleh pemakaian tanda baca, bentuk kata, urutan kata, dan 

pilihan kata. Bentuk kata berkaitan dengan unsur pembentuk kata yaitu imbuhan 

(af i ) ,  pengulang,m (reduplikasi), pemajemukan (komposisi). Ketidaktepatan 

pemakaian bentuk kata dalarn kalimat menyebabkan kalimat tidak efektif. Urutan 

kata addah penempatan kata atau kelompok kata sesuai dengan fungsinya. 

Penempatan kata yang tidak tepat juga akan menyebabkan kalimat tidak efektif. 

Penyusunan kalimat efektif dapat dilakukan dengan teknik pengulangan, 

pengedepanan, dan penyejajaran (Suparno, 2007:2.24-2.25). Teknik pengulangan 

yaitu dengan mengulang bagian kalirnat yang dianggap penting. Dengan demikim 

bagian kalimat yang diulang menjadi menonjol. Pengulangan dapat dilakukan 

dengan bentuk-bentuk yang berbeda, dan dengan menggunakan bentuk sinonim. 

Teknik pengedepanan dilakukan dsngan mengedepankan bagian yang dianggap 

penting. Bagian kalimat yang diaaggap penting diletakkan di awal kalimat 

sedaugkan yang kurang penting diletakkan sesudahnya. 

Sedangkan teknik penyejajaran dilakukan dengan menyejajarkan bagian- 

bagian yang dianggap penting. Kesejajarcm dapat dilihat dari kesejajaran bentuk, 



kesejajaran makna, dan 1;esejajaran dalam perincian pilihan (Atmazaki, 2006:75- 

78). 

3) Pilihan Kata atau Diksi 

Kata penyalur gagasan, untuk itu perlu dipilih kata yang tepat sehingga 

maksud tersampaikan dengan tepat pula. Pemilihan kata dengan cermat dan tepat 

yang dapat mewakili pemikiran dan perasaan penulis akan menggugah pemikiran 

pembaca dengan cermat pula. Hal ini tidak lain karena setiap kata memunyai 

kawasan makna yang berbeda, sehingga kesan yang ditimbulkannya juga berbeda. 

Tidak ada kata yang persis sama artinya, oleh sebab itu diprlukan kehati-hatisn 

dalam memilih kata-kata yang akan digunakana. 

Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk 

menimbulkan gagman-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca (Gorys, 2004: 

87). Kesanggupan tersebut, dapat dipenuhi dengan penggunaan kaidah ketepatan 

dan kaidah kecocokan. Kaidah ketepatan diukur dari gagasan yang a k a  

disarnpaikan dan diterima oleh pembaca. Kaidah kecocokan diukur dari 

kesesuaian kata dalarn konteks penggunaannya, baik konteks kalimat mmptrn 

konteks luar kalimat. Konteks luar kalimat seperti apa yang dibicarakan (topik), 

apa yang ingin dicapai (tujuan), situasi komunikasi ( resmi atau tidak resmi), dan 

mitra tutur. 

Selanjutnya Ngusman (2007: 141) mengemukakan bahwa ketepatan pilihm 

kata dapat diukur berdasarkan: (1) tepat konsep, (2) tepat nilai rasa, dan (3) tepat 

konteks pemakaian. Tepat konsep artinya kata yang dipilih dapat mengungkapkan 

pengertian suatu objek secara tepat. Tepat nilai rasa adalah kata dapat 

3 1 



mengungkapkan perasaan penulis secara tepat. Nilai rasa berkaitan dengan rasa 

sopan, halus, terhormat, bersih, h a n g  ajar, dll. 

Tepat konteks, adalah kata yang dipilih sesuai dengan konteks 

pemakaiannya. Konteks pemakaian bcrkaitan dengan siapa yang diajak bicara, 

tempatnya di mana, suasananya bagaimana, waktunya kapan, sararlanya apa, 

topiknya apa, tujuannya apa, dan ragam bahasanya apa. Agar diksi tepat dapat 

dilakukan dengan: (1) membedakan dengan cermat denotasi dan konotasi. (2) 

membedakan kata-kata yang bersinonim, (3) membedakan kata-kata yang mirip 

ejaannya, serta (4) menghindari penggunaan kata-kata sendiri, sebaliknya 

menggmakan kata-kata khusus. 

4) E j m  dan Tanda Baca 

Komponen karangan berikutnya adalah ejaan dan tanda baca. Ejaan adalah 

cara-cara atau kaidah dalarr~ menggarnbarkan bunyi-bunyi huruf, bunyi kata, dan 

bunyi kalimat M a m  bentuk tulisan. 

Penggunaan bahasa ragam tulis, unsur suprasegmental Jan pralingual atau 

ekstralingual tidak terlihat. Tidak ada gerak-gerik, mimik, ekspresi, intonasi 

dalarn suatu tulisan, untuk itu diperlukan kelengkapan tata bahasa dan kebenaran 

pemakaian ejaan dan tanda baca. Sebab pemakaian ejaan dan tanda baca yang 

tidak lengkap apalagi salah akan menyebabkan salah makna sehingga pemd~arnm 

pembaca terhadap suatu tulisan aka1 berbeda dengan maksud penulis. Kalimat 

yang sama bila menggunakan tanda baca yang berbeda, akan menyebabkan m a h a  

yang berbeda pula. Oleh sebab itu, penggunaan ejaan dan tanda baca yang tepat 



I 

memegang peranan yang penting dalam menulis suatu karangan yang baik yang 

dapat. dipahami oleh pembaca sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulisnya. 

Menurut Atrnazaki (2006), walaupun EYD telah lebih dari 30 tahun , 

diresmikan oleh pemerintah sebagai tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia, 
! 

tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mcmahami dan mampu 
I 

meggunakannya dengan tepat. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa belum 
I 

digunakannya ejaan dengan tepat disebabkan karena masyarakat kurang peduli 

2tau kurang terbiasa menggunakan ejaan yang tepat, selain itu masyarakat tidak 

atau jarang menulis. Oleh sebab itu, agar dapat lnenggunakan ejaan dan tanda 

baca dengan tepat harus sering menggunakannya, dan sering menulis. Khususnya 

bagi siswa SD penggunaan ejaan dan tanda baca yang tepat harus dilatihkan 

dalam pembelajaran khususnya dalarn pembeiajaran menulis karamgan. 

Ejaan dan tanda baca yang harus dipedonlclni dan digunakan untuk 

memperjelas maksud, ide, informasi yang disampaikan terdiri dari beberapa 

komponen. Komponen-komponen tersebut mulai dari tata cara penulisan huruf, 

tata cara penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. 

Penulisan huruf diatur mulai dari tata cara penulisan huruf kapital, tata 

cara penulisan huruf miring. Penulisan kata terdiri dari tata cara penulisan kaia 

dasar, tata cara penulisan kata turunm, tata cara penulisan kata beruiang, 

penulisan gabungan kata, tata cara penulisan kata ganti, tata cara penulisan kata 

depan, tata cara penulisan kata sandang, dan tata cara penulisan partike.1. 

Penggunaan tanda baca terdiri dari penggunaan titik (.), penggunaan koma (,), 

penggunaan titik koma (;), penggunaan titik dua (:), penggunaan tanda hubung (-), 



penggunaan tanda elipsis (...), penggunaan tanda tanya (?), penggunaan tanda seru 1 
I 

(!), penggunaan tanda kurung (( )), penggunaan tanda petik ("), penggunaan garis I 
miring (0, dan penggunaan tanda penyingkat (').. 1 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menulis karangan 

merupakan rangkaian kegiatan seseorang dalarn mengungkapkan gagasan secara 

tertulis. Sebuah karangan rnengandung ltomponen isi, paragraf, kalimat, pilihan 

kata, serta ejaan dan tanda baca. Isi karangan merupakan gagasan (ide) yang ditata 

sedernikian rupa menggunakan bahasa tulis. Isi karangan terdiri dari beberapa 

paragraf dan setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat, salah satu di antaranya 

adalah kalimat topik. Paragraf dalarn suatu karangan memenuhi persyaratan 

kohesi dan koherensi. Persyaratan tersebut terpenuhi melalui penyusunan kalimat 

efektif, yakni kalimat yang jelas dengan menggunakan kata-kata yang tepat serta 

menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat pula. 

b. Proses Memlis Karangan 

Kegiatan menulls sndah dimulai semenjak masa kanak-kanak, ja~lh 

sebelurn an&-anak masuk tarnan kanak-kanak. Anak-anak sering kelihatan 

menlegang alat tulis, atau benda yang dapat ditulis kemudian sibuk menulis 

dengan hasil berupa coretan atau gambar. Mereka menulis dengan caranya sendiri 

(Bum, dkk 1966). Hal itu akan berkembang terus sampai anak memasuki 

pendidikan formal (sekolah). Dari pendapat di atas dapat diartikan bahvta 

dorongan untuk menulis sudah dimiliki oleh anak jauh sebelum mereka memasuki 

pendidikan formal, sehingga setelah mernasuki pendidikan formal tugas gurulah 

untuk mengembangkan dorongan tersebut dengan optimal. 



Menulis merupakan proses berpikir yang berkesinambungan, mulai dari ! 
I 

inencoba, dan sarnpai mengulas kembali. Kcterampilan menulis tidak akan datang 

secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktek yang banyak serta 
i 

teratur. Teori menulis memang dapat dihapal untuk diingat, tetapi menulis bukan 

hanya sekedar teori, melainkan merupakan suatu keterampilan dan juga seni. 

Sebagai suatu keterampilan, menulis memerlukan Iatihan berulang kali, 

mencoba terus sehingga mahir. Menulis merupakan proscs perkembangan dengan 

melalui beberapa tahapan. Menulis merupakan suatu proses berpikir, artinya I 

bahwa sebelurn dan atau saat setelah menuangkan gagasan dan perasaan secara 

tertulis diperlukan keterlibatan proses berpikir. Dalam proses tersebut diperlukan 

kesungguhan mengolah, menata, mempertimbangkan secara kritis dan menata 

ulang gagasan yang dicurahkan. 

Menurut Atar (1990) menulis merupakan proses kreatif, sebagai pi-oses 

kreatif, menulis harus mengalami suatu yang secara sadar dilalui, dan secara 

sadar pula dapat dilihat hubungan satu dengan lainnya sehingga berakhir pada 

suatu tujuan yang jelas. Menulis, apalagi mendis karangan tidak mungkin sekali 

jadi, melainkan merupakan suatu proses yang membutuhkan latihan. AtmarAi 

(2006) mengatakan bahwa kemampuan mengarang tidak akan dazing dengan 

sendirinya, kecuali dipelajari dan dkekuni. Siapa saja dapat dilati h mengarang, 

asal ada kemauan untuk berlatih. Untuk dapat menuangkan ide dengan baik, 

runtut, dan mudah dipahami selain membutuhkan latihan yang teratur, 

dibutuhkan pula situasi dan kondisi pembelajaran yang mendukung, yaitu situasi 

dan kondisi yang kondusif. Situasi dan kondisi yang kondusif memungkinlian 



terciptanya kelas yang efektif yang ditandai dengan keterlibatan siswa secara aktif 

pada setiap proses pembelajaran. Asri (2005:S) mengatakan bahwa keaktifan 

siswa merupakan unsur yang penting dalam menentukan kesuksesan belajar. 

Dalam menulis karangan siswa dituntut aktif, terlibat baik pisik maupun mental. 

Keaktifan tersebut mulai dari menentukan topik karangan, menyusun kermgka 

karangan, menulis draf, merevisi, mengedit, dan mempublikasikan karangan yang 

sudah ditulis. 

Menulis karangan perlu proses. Pembelajaran menulis melalui proses, 

tidak hanya memberikan tugas menulis dan menilai hasil tulisan, melainkan 

membimbing siswa dalarn proses menulis. Pendekatan proses dalam men.u!is 

karangan didasarkan atas ha i l  penelitian Graves (1983), Alkin (1983, 1986) dan 

Atwel (1987). Temuan penelitian ahli tersebut membuktikan bahwa pendekatan 

produk, yakni pendekatan pembelajaran menulis yang menekankan hasil klisan, 

kurang tepat dan kurang efektif. Selanjutnya diter,~ukan bahwa pembelajaran 

menulis lebih tepat dengan penekanan proses menuiis. Pendekatan proses dalarn 

menulis mudah diikuti, sangat membantu pemahaman dan sikap bahwa menulis 

merupakan suatu proses, di mana kemampuan, pelaksanaan, dan hasil tulisan 

diperoleh secara bertahap. Dari tahapan menulis banyak dan bervariasi kegiatan 

pembelajaran, dan keterlibatan siswa dalam berbagai kegiatan meiupdcan 

pelajamn yang berharga guna mengembangkan keterarnpilan menulis. Kesulitan- 

kesulitan yang dialarni pada setiap tahap, upaya mengatasi kesulitan, dan ha i l  

terbaik yang dicapai akan membuat siswa lebih tekun dan tak mudah menyerah., 



Pembelajaran menulis melalui proses dikemukakan oleh beberapa ahli: (1) 

Tompkins (1994), Ellis (1 989), Blanchard (1 997), Pappas (1990), Tomkins & 

Hoskinson (1 995), Atar (1 987) dan Suparno (2007). 

Menurut Tompkins (1994) proses menulis terdiri dari pramenulis, menulis 

konsep, revisi, menyunting, dan publikasi. Sejalan dengan itu, Pappas (1990) 

mengemukakan proses rnenulis terdiri dari pramenulis, menulis konsep, revisi, 

men-yunting, dan publikasi. Sedangkan menurut Suparno (2007) sebagai proses, 

menulis merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan beberapa fase yaitu 

prapenulisan, penulisan, dan pascapenulisan. Dengan dcmikian dapat dijelaskan 

bahwa pada dasarnya pembelajaran menulis dengan pendekatan proses meliputi 

lima tahap yaitu: (1) prarnenulis, (2) menulis konsep, (3) merevisi, (4) 

menyunting, dan (5) memublikasikan. Tahap- tahap tersebut diuraikan di bawah 

ini. 

Tahap prapenulisan 

Tahap prapenulisan, merupakan tahap persiapan menulis yang sangat 

penting dan menentukan tahap berikutnya. Sebagian be= waktu dihabiskan 

untuk tahap ini. Tahap prapenulisan terdiri dari beberapa aktivitas seperti 

menentukan topik, mempertimbangkan tujuan penulisan, memerhatikan sasaran 

pembaca, dan mengurnpulkan informasi pendukung untuk terwujudnya suatu 

tulisan. Informasi tersebut diorganisasikan dalam bentuk kerangka karangan. 

1) Menentukan Topik Karangan 

Langkah paling awal di dalam menulis suatu karangan adalah menentukan 

atau memilih topik karangan. Topik adalah pokok persoalan atau permasalahan 



yang hendak disarnpaikan, topik menjiwai selcruh karangan. Topik yang dipilih 1 
haruslah bermakna, menarik, dan sesuai dengan kemampuan siswa. Dalam 

menentukan topik karangan dilakukan dengan membangkitkan skemata siswa 

Skemata siswa dapat dibangkitkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tentang pengalamanya, tentang pengamatannya terhadap lingkungan, tentang 

imajinasi siswa, dan tentang pendapat atau keyakinan siswa tenrang sesuatu hal. 

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas akan melahirkan topik karang2.n. 

Selain itu unhk menemukan topik karangan dapat dilakukan dengan teknik 

sumbang saran, dan clusteri~g (Blanchard, 1997: 1 1). Melalui sumbang saran akan 

diperoleh beberapa topik yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan minatnya 

masing-masing. 

2) Menentukan Tujuan Karangan 

Langkah berikutnya adalah menentukan tujuan penulisan Irarangn. 

Kegiatan ini penting karena akan memberi wama suatu karangan dan rnemberikan 

arah suatu karangan. Tujuan yang jelas akan membantu proses menulis karimgan 

selanjutnya, serta menentukan jenis karangan yang akan ditulis. Bila tujuan 

penulis mau rnenjelaskan sesuatu objek, benda dengan sejelas-jelasnya sehingqa 

pembaca seolah-olah inelihat, marasa, mencium sesuai dengan yang dimaks~d 

penulis, mdca akan lahir karangan deskripsi. Begitu juga, bila penulis bertujum 

untuk memengaruhi pembaca sehingga pembaca mau mengikuti himbauan 

penulis, maka akan lahir karangan persuasi. Untuk membantu merunuskan 

tujuan, dilakukan dengan mengajukan dan menjawab pertanyaan apakah tujuan 

dan mengapa mengarang dengan topik yang telah dipilih sebelurnnya. 



3) Mengumpullcan Informasi Pendukung 

Sebelum menulis karangan perlu dicari, dikurnpulkan, dan dipilih 

informasi yang dapat mendukung, memerluas, dan memerdalam ide. Hal ini dapat 

dilakukan dengan berbagai cara d m  menggunakan berbagai sumber. Untuk 

karangan deskripsi misalnya, informasi dapat diperoleh dengan mengamati objek, 

mengamati garnbar, atau mengarnati benda yang akan dideskripsikan secara detail. 

Pengamatan dapat dilakukan mulai dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari 

kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri. 

4) Menyusun Kerangka Karangan 

Setelah memilih topik, kemudian menentukan tujuan, dan mengumpulkan 

informasi, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan atau menata ide- 

ide karangan agar saling berpaut dan padu. Hasil pcngorganisasian aLan 

berwujud kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rancangan kerja 

yang memuat garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis. Kerangka 

karangan bermanfaat: (1) membantu penulis untuk menghindari kesalahan yang 

tidak perlu, (2) memudahkan menciptakan klimaks yang berbeda-beda, (3) 

menghindari penggarapan sebuah topik sampai dua kali atau lebih (Gorys, 1989: 

132). Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menyusun kerangka karangan 

adalah: menuliskan semua ide yang berhubungsn dengan topik karangan ya.ng 

akan ditulis, menyeleksi berulangkali, mer~gurutkan ide-ide yang telah terkumpul, 

memeriksa ulang apakah masih terdapat ide yang tidak sesuai, atau ada ide yang 

belum dimasukkan, serta memeriksa kembali urutan semua ide. 



Menyusun kerangka karangan dapat dilakukan dengan menggunakm 

. garnbar seri. Menyusun kerangka karangan melalui langkah-langkah pembuatan 

langkah-langkah penggunaan garnbar seri dipadukan dengan teknik sumbang 

saran. 

Tahap Penulisan 

Setelah ditentukan topik karangan, tujuar~ dan kerangka karangan, berarti I 

kegiatan menulis karangan siap untuk dilakukan. Pada langkah inilah bagian 

utarna menulis sebuah karangan, yaitu merangkai kalimat demi kallmat menjadi 

sebuah karangan lengkap. Kegiatan penulisan dalam bentuk konsep 

dikembangkan secara bertahap dengan memedomani kerangka yang telah 

ditetapkan. Dari setiap kerangka karangan dapat dikembangkan menjadi sctu 

paragraf atau lebih. Kerhngka karangan yang telah disusun menjadi titik tolak 

kalirnat-kalirnat yang dituangkan atau dijadikan sebagai pikiran utarna setiap 

paragraf yang dibuat. Cara-cara tersebut memungkinkan untuk terhindarnya 

pengulangan-penplangan ide dalam suatu karangan. Pengem bangan kerangka 

karangan dapat menggunakan pola penalaran induksi atau deduksi. Induksi artinya 

menempatkan pikiran utama di akhir paragraf, karena penalaran induksi 

merangkaikan suatu gagasan yang bertolak dari hal-ha1 yang bersifat khusus 

menuju hal-ha1 yang bersifat umurn. Sebaliknya penalaran deduksi 

mengungkapkan pernyataan-pernyataan khusus yang bertolak dari pernyataan 

urnum, maka pikiran utarna ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian 

diikuti oleh pikiran-pikiran penjelas. 



Bila menulis karangan dalam bentuk narasi maka secara garis besar terdiri 
1 
I 

.dari awal, isi/ inti karangan, dan akhir karangan. Awal karangan berfungsi untuk I 

menjelaskan pentingnya topik yang dipilih serta memberikan gambaran umum 

karangan, pengenalan setting, pengenalan tokoh, dan penokohan. Isi karangan 
i 

menyajikan topik dengan rinci. Karangan narasi akan berisi arltara lain tentang 

konflik dan klimaks. Sedangkan akhir karangan berfungsi untuk mengembalikan 

pembaca pada ide inti karangan melalui rangkuman, peleraian, dan penyelesaian. 

Kegiatan menulis draf mengutamakan mengekspresikan ide-ide ke dalam 

tulisan kasar yang bersifat tentatif, yang penting pada tahap ini adalah terc~rahnya 

semua gagasan di atas kertas. Pada tahap ini penulis menuliskan ide tanpa 

memerhatikan aspek teknis seperti ejaan, penggunaan istilah, atau struktur. Asgek 

atau perangkat kebahasm seperti diksi, kalimat efektif, paragraf yang memenuhi 

ketentuan, serta penggunaan ejaan secara khusus diperhatikan pada tahap revisi 

dan menyunting. 

Tahap revisi 

Merevisi berarti memeriksa kembali, melihat lagi apa yang sudah ditulis. 

Pada tahap revisi, tulisan kasar dalarn bentuk konsep ditata ulang. Pada kegiatan 

ini uraian yang kurang relevan dihilangkan, uraian yang kurang jelas diperjelas 

dengan uraian yang lebih rinci. Sebagai panduan untuk merevisi suatu karangan 

dapat dilakukan dengan mengajukan dan menjawab pertanyaan-pert~nyam 

berikut: (1) apakah isi karangan sudah sistematis, (2) apakah isi karangan sudah 

lengkap, (3) apakah isi karangan sudah akurat, dalarn arti setiap ide sudah benar 



diukur dari ide yang memang dibutuhkan, dan (4) apakah isi karangan suciah 1 
I 

memadai diukur dari kebutuhan pembaca (Suparno, 2007:3.37-3.38). I 
Kegiatan yang dilakukan dalam merevisi karangan adalah: (1) membaca , 

ulang s e l d  konsep, (2) berdiskusi dengan teman, dan (3) merevisi tulisan 
I 

berdasarkan masukan teman. Sebelum melakukan perbaikan sebaiknya s i ~ w a  , 

istirahat beberapa saat sehingga "jauh" dari tulisannya dan dengan pikirar~ yang I 

I 

segar membaca ulang apa yang ditulisnya. 

Tahap penyuntingan 

Tahap penyuntingan lebih difokuskan pada mekanisme tulisan seperti 

ejaan, pungtuasi, diksi, pengalimatan, pengaliniaan, gaya bahasa dan lain-lain. 

Sebagai panduan dalam menyunting dapat pula dilakukan dengan mengajukan 

dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai beri kut : ( 1 ) apakd~ ragam bahiisa 

yang digunakan sudah sesuai dengan ragarn yang dibutuhkan dalam karangan, (2) 

apakah kata-kzta yang digunakan sudah terrnask kata-kata yag tepat diukur dari 

pemilihan kata atau diksi, (3) apakah kalimat-kalimat yang disusun sudah 

terrnasuk kalimat yang efcktif baik diukur dari kejelasan gagasan, variasi kalimat, 

maupun diukur dari kaidah struktur kalimat, (4) apakah ejaan ya,lg dig~nakan 

sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku, dan (5) apakah tanda baca yang 

digunakan sudah mengikuti kaidah penggunaan tanda baca. Kegiatan mznyunting 

dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan teman. 

Tahap publikasi 

Tahap publikasi merupakan tahap akhir dari proses menulis karangan. 

Pada tahap ini karangan yang sudah direvisi dan disunting kemudian disalin 



bersih setelah itu dipublikasikan. Memublikasikan karangan dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, antara lain memajangkan karangan di majalah dinding, dan 

dapat juga dengan membacakan di depan teman-teman dalam kelas. Caranya 

siswa duduk melingkar kemudian secara bergantian membacakan karangannya. 

Begitu satu karangan selesai dibacakan dilanjutkan dengan tanya jawab. 

Berdasarkan uraian di aias dapat disimpulkan bahwa menulis karangan 

merupakan suatu proses di mana kemampuan, pelaksanaan, dan hasil tulisan 

diperoleh secara bertahap. Menulis melalui proses meliputi tahap prapenulisan, 

tahap menulis konsep sementara, tahap merevisi, tahap menyunting, dan tahap 

memublikasikan. 

c. Strategi Pembelajaran Menulis Karangan 

Strategi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi pembelajaran 

berarti cara dan seni untuk menggunakan semua sumber belajar dalam usaha 

merr~belajarkan siswa (Made, 2009:2). 

Mengutip apa yang dikemukakan Komisi tetang Pendidikan Abad ke-21 

stratcgi untuk menyukseskan pendidikan adalah: (1) learning to learn, yang 

memuat bagaimana peserta didik mampu menggali infonnasi yang ada di 

sekitarnya, (2) learning to be, yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk 

mengenali dirinya sendiri, serta mampu beradaptasi dengan lingkungsumya. (3)  

learning to do, yaitu berupa tindakan, dan (4) learning to be together, yaitu 

memuat bagaimana peserta didik mampu hidup dalam masyarakat yang saling 



bergantung (Trianto, 2009). Terkait dengan ha1 tersebut maka pembelajaran ! 
haruslah berpusat pada siswa. 

Proses pembelajaran yang efektif, yang berorientasi pada siswa &an 

terlaksana apabila guru mampu memilih strategi atau pendekatan pembelajaran 

yang tepat, serta model pembelajaran yang inovatif. Penggunaan strategi dalam 

kegiatan pembelajaran sangat perlu, karena strategi memudahkan proses 

pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Strategi pembelajaran 

amat berguna, baik bagi guru maupun siswa. Bagi guru, strategi dapat dijadikan 

pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. 
I 
I 

Bagi siswa, strategi pembelajaran dapat memudahkan proses belajar dan 

memercepat pemahaman materi pembelajaran (Wina, 20092-3) 

Strategi yang dipilih haruslah memertimbangkan berbagai ha1 scperti: 

karakteristik siswa, karakteristik bidang studi, karakteristik materi pembelajwdn, 

serta tujuan yang akan dicapai. 

Karakteristik siswa berhubungan dengan aspek-aspek yang melekat pada 

diri siswa, seperti motivasi, bakat, minat, kemarnpuan awal, gaya belajar dan 

tingkat perkembangan siswa. Karakteristik tersebut hams dijadikan pijakm darar 

dalarn menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Tanpa 

memertirnbangkan karakteristik tersebut, maka penerapan sra+.egi pembelajaran 

apapun tentu takkan mencapai hasil belajar yang maksimal. 

~ e ~ i t u  jugs dengan karakteristik suatu bidang studi, yang berbeda d~ngan 

bidang studi lainnya. Perbedaan karakteristik bidang studi tersebut akan 



membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda pula sehingga stra.tegi ymg 

dipilih &an menunjang pencapai hasil belaj ar yang optimal. 

Berikut &an diuraikan beberapa strategi pembelajaran menulis karangan 

yang dapat digunakan, antara lain adalah: strtegi konstruktivisme, dan strategi 

garnbar seri. 

1) Strategi Konstruktivisme 

Strategi konstruktivisme adalah strategi pembelajaran yang mendorong 

peserta didik menggunakan pcngalaman mereka untuk memeroleh pemahaman 

(Gene, 2008:383). Strategi konstruktivisme menekankan aktivitas siswa dalam 

inembangun sendiri pengetahuan berdasarkan pengalarnannya sendiri. Di sini 

h g s i  guru adalah sebagai fasiiitator yang memfasilitasi pembelajaran, dan 

motivator yang mendorong siswa untuk menulis karangan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Yatim (2009: 145) bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan 

pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa harus membangun sendiri 

pengetahuannya, dengan cara menentukan atau menerapkan ide-ide mereka 

sendiri untuk belajar. 

Pelaksanaan pembelajaran menulis karangan dengan penggilnaan 

yendekatan konstruktivisme dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) pengaktifan pengetahuan awal, (2) pemerolehan pengetahuan baru, (3) 

pemaharnan pengetahuan, (4) penerapan pengetahuan, dan (5) refleksi. 

Pengakt fan pengetahuan awal 

Pengetahuan awal siswa terhadap suatu objek, benda, atau garnbar yang 

akan diceritakan atau dinarasikan, diaktifkan dengan cara mengamati beberapa 



garnbar yang saling berhubungan. Siswa diharapkan mengamati dengan teliti, 

sehingga dapat menemukan hubungan a n t ~ a  satu gambar dengan garnbar lainny. 

Pemerolehan pengetahuan baru , 

Pada tahap ini guru menggiring siswa sehingga memahami bahwa 
I 

pengamatan yang teliti terhadap sesuatu amat bermanfaat dalarn kehidupan seh'ui- I 

I 

hari. Pengarnatan yang teliti terhadap gambar seri, akan diketahui bahwa satu 

garnbar berisi suatu peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa lain dalam gambar 

yang lain. 
I 

I 

Pemahaman pengetahurn 

Dari pengamatan yang dilakukan dan [anya jawab dengan siswa, mert:ka 

dapat menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan kemudian dikembmgkan 

menjadi kalimat-kdimat yang tersusun menjadi konsep sementara. Konsep 

sementara direvisi menyangkut pilihan kata, susunan kalimat dan paragraf, 

kemudian disunting menyangkut penggunaan ejaan dan tanda baca dengan cara 

menukar karangan dengan karangan ternan. Setelah konsep karangan direvisi dan 

disunting, lalu dikembalikan kepada siswa yang punya, selanjutnya diperbailti dan 

disalin sesuai saran teman yang mengoreksi. 

Penerapan pengetahuan 

Karangan yang sudah direvisi dan disunting kemudian dipublikasikan. 

Publikasi dapat dilakukan dengan cara menempelkan pada mcjalah dinding alau 

membacakan karangan di depan kelas. 

ReJIehi 



Refleksi dilakukan dengan mempertanyakan kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. Pada kegiatan ini siswa diminta menjelaskan kegiatan apa saja 

yang telah dilakukan sampai mereka menghasilkan karangrn narasi. Dengan 

demikian siswa memahami bahwa menulis karangan melalui beberapa tahapan 

dengan berbagai aktivitas. 

2) Strategi Gambar Seri 

Garnbar sen adalah gambar yang terdiri dari beberapa buah gambar, 

gambar-gambar tersebut merupakan urutan kejadian atau urutan peristiwa. 

Mengarang dengan menggunakan garnbar seri dapat membantu siswa 

mengembangkan daya imajinasinya dan mengonkretkan pengalarnannya. 

Mengarang dengan menggunakan garnbar sen dilakukan dengan gambar 

seri yang sudah diurutkan atau gambar seri yang diacak. Bila menggunakan 

gambar sen yang diacak, maka tugas pertarna adalah menyusun gambar seri 

menjadi urutzn yang benar dengan bimbingan guru. Garnbar seri yang sudah 

tersusun dipertanyakm sehingga dapat ditentukan topik karangan. Setelah topik 

karangan ditentukar,, kemudian garnbar-demi gambar dipertanyakan yang &an 

mel'ahirkan ide pokok . Ide pokok kemudian disusun sehingga melahirkan suatu 

kerangka karangan. Kerangka karangan kemudian dikembangkan menjadi kalimat 

?opik dan kalimat topik dikembangkan atau dijelaskan dengan kalimat-kalimat 

penjelas sehingga akan melahirkan karangan yang utuh. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi berarti cara dan seni 

untuk menggunakan semua sumber belajar dalarn usaha membelajarkan siswa. 

Strategi pembelajaran yang dipilih memertimbangkan karakteristik siswa, 



karakteristik bidanp, studi, kasakteristik materi; serta tujuan pcmbelajam~ yang 

akan dicapai. Strategi pembelajaran menulis karangan antara lain adalah 

konstruktivisme, dan gambar sen. 

d. Pembelajaran Menulis Karangan Narasi di SD 

1) Hakikat Sekolah Dasar 

Sekolah dasar (SD) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal. 

Sebagai jenjang paling dasar, SD penting perannya dalam meletakkan dasar-dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan uniuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dasar-dasar tersebut akan 

berpengaruh pada tingkat pendidikan berikutnya. Bila dasar-dasar pengetahuan 

yang diperoleh di SD cukup kuat akan berdampak positif bagi pendidikan 

selanjutnya. Sebaliknya, bila dasar pengekhuan di SD tidak cucup kuat dapat 

dipastikan siswa akan mengalami hambatan dalaii menempuh pendidikan 

berikutnya. 

Sekolah dasar yang lama pendidikannya enam tahun mulai kelas satu 

sampai kelas enarn memiliki karakteristik tersendiri, baik dari segi siswa maupun 

dari segi guru. Siswa SD berusia antara enarn sampai dua belas tahun, mereka 

berada dalam perubahan, baik perubahan kemampuan pisik, maupun mental 

menuju arah yang lebih sempurna. Perkembangan tersebut sesuai dengan agss- 

tugas perkembangan diperoleh siswa melalui proses mengalami dan belajar. 

Hvighurt menjelaskan tugas-tugas perkembangan siswa sekolah dasar 

antara lain adalah: (1) memelajari keterampilan pisik yang diperlukan untuk 

melakukan permainan, (2) membina sikap hidup yang sehat terhadap diri sendiri, 



(3) belajar bergaul dengan teman sebaya, (4) mengembangkan peran ses~iai 1 
I 

dengan jenis kelamin, (5) mengembangkan keterampilan dasar menlbaca, I 
menulis, dan berhitung, (6) mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan I 

dalarn kehiduvan sehari-hari, (7) mengembangkan kata hati, (8) mengembangkan 
I 

sikap sosial, dan (9) mencapai kebebasan pribadi. I 
Erikson menjelaskan bahwa siswa yang berada pada usia sekolah dasar 

disebut priode aktif, karena domi~annya keaktifan siswa untuk melakukan sesuatu 

sampai berhasil. Mereka menarnpakkan banyak sekali ide praktis, dan bila 

didorong dan difasilitasi untuk melakukan aktivits produktifnya, maka dorongan 

untuk melakukan aktivitas produktif tersebut akan meningkat. Sebaliknya suatu 

ide produktif tidak akan berkembang bila tidak mendapat dorongan dan tidak 

difasilitasi, akibatnya siswa merasa tidak mampu d m  tidak berdaya. 

Siswa SD menarnpakkan kesenangan belajar dalam banyak hal. Mereka 

cenderung meniru clan mencoba apa yang dilihatnya. Menurut I'iaget siswa usia 

sekolah dmar berada pada tahap operasional konkret. Operation artinya suatu tiye 

tindakan untuk memanipulasi objek atau garnbaran yang ada di dalam dirinya. 

Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah siswa sudah mulai menggunakan 

aturan-aturan yang jelas dan logis. Mereka sudah memiliki kecakapan berpikir 

logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Terdarat 

berbagai kemarnpuan siwa dengm dicapainya kemampuan berpikir konkret yaitu: 

(1) kemarnpuan berpikir dengan menggunakan simbol, (2) kemarnpuan berpikir 

tetap (konnservasi) yang diperoleh secara berangsur-angsur, (3) kemarnpuan 

memahami bahwa objek dapat dikelompokkan menurut kriteria tertentu, (4) 



kemampuan memahami konsep identitas dapat dikuasai karena telah dimilikinya 

kemampuan berpikir tetap, dan (5) memahami konsep konpensasi atau suntu 

perubahan yang bersifat timbal balik. I 

Dari segi guru, sekolah dasar berbeda dengan sekolah menengah. Pada I 

urnurnnya guru SD adalah guru kelas yang hams menguasai dan membelajarkan 

semua matapelajaran. Di samping itu guru SD juga melakukan tugas-tugas 

administrasi sekolah seperti administrasi siswa, administrasi guru, administrasi ~ 
keuangan dan lain-lain. Kenyataan ini mau tidak mau akan berdampak l~urang 

baik terhadap pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah c h a r  

merupakan jenjang pendidikan yang penting perannya dalam meletakkan dasx- 

dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 3khlak mulia, serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sekolah dasar 

memiliki karakteristik tersendiri, siswanya berusia antara 617 sampai dengan 

11/12 tahun, berada pada tahap operasional konkret yang sudah memil!.ki 

kemampuan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat 

konkret. Selain itu, siswa SD sed'mg berada dalam perubahan, baik perubahan 

kemampuan pisik, maupun mental menuju arah yang lebih sempuma. Mereka 

senang memelajari banyak hal, serta aktif melakukan sesuatu sampai berhasil. 

2) Pengertian Narasi 

Narasi artinya penceritaan suatu cerita atau kejadian. Karangan i~arasi 

adalah karangan yang mengisahkan ' suatu peristiwa yang disusun secara 

kronologis, dengan tujuan memerluas pengalaman seseorang. Cerita atdu kisah 



dalarn mengapresiasi unsur-uns~u intrinsik suatu cerita, menikmati dan merasakan 

keindahan-keindahan yang ada di dalarn cerita tersebut. 

St.ruktur narasi dapat dilihat dari komponen-komponen yang 

membentvknya. Komponen-komponen tersebut adalah perbuatan, penokohan, 

latar, dan sudut pandang. Selain i a  dapat pula dilihat berdasarkan alur yang 

didasarkan pada kesarnbung-sinamhungan peristiwa narasi dalarn hubungan 

sebab-akibat (Gorys, 2007). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karangan narasi ada!ah 

karangan yang rnengisahkan suatu peristiwa yang disusun secara kronologis, 

dengan tujuan untuk memerluas pengalaman lahiriah maupun pengalamn batiniah 

pembaca. 

3) Perencanaan Pembelajaran 

Menurut BSNP (2007) perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata 

pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, rnetode 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

Menurut BNSP (2007) silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan 

berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta 

panduan penyusunan Kurikulurn Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam 

pelaksanaannya, pengembangan silabus dilakukan oleh guru secara mandiri atau 

berkelompok. 



Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada hakikatnya menlpakan 

perencanaan jangka pendek untuk memerkirakan apa yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran. RPP perlu dikembangkan untuk mengorganisasikan komponen 

pembelajaran seperti kompetensi dasar, indikator, materi standar, dan penilaian. 

RPP yang dikembangkan secara lengkap dan sistematis mendorong guri leSih 

siap melakukan kegiatan pembelajaran, dan pembelajaran dapat berlangsung 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantng, serta memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi ah i f  sesuai dengan bakat, minat, dan tafiap 

perkembangannya. 

Mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran dimulai cieilgan 

menjabarkan KD ke dalarn indikator pencapaian kompetensi. Indikator 

kompetensi adalah prilaku yang dapat diukur danlatau diobservasi untuk 

menun.iilkkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaim. 

Indikator dimmuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat 

'diamati clan diukur, mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. Selah itu 

dalarn memuskan  indikator harus memerhatikan karakteristik sisv~a, 

lingkungan, dan karakteristik mata pelajaran, serta memedomani kata kunci dari 

suatu m. 

Indikator untuk pembelaj aran menulis karangan narasi dimmuskan 

berdasarkan KD dan mengacu pada proses menulis. Indikator tersebut antara I2,in 

adalah; (I) menentukan topik karangan, (2) menyusun kerangka karangan, (3) 

mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan utuh, (4) merevisi 

karangan, (5) melakukan penyuntingan, dan (6) memublikasikan karangan. 



Lan.&ah berikutnya adalah mengembangkan materi pembelajaran yang 

meiupakan jawaban atas apa yang hams dipelajari siswa untuk membentuk 

kompetensi. Materi pembelajwan merupakan bagian yang peuting dalam proses 

pembelajaran dalam rangka pembentukan kompetensi. Mengernbangkan dan 

memilih materi pembelajaran, guru haruslah menyesuaikan dengan kebutuhm dan 

perkembailrgan serta kemampuan siswa. 

Materi pembelajaran menulis karangan narasi ditetapkan berdasark'ul KD 

dan SK, serta indikztor. Sehubungan dengan itu n~ateri pernbelajaran men~llis 

narasi adalah: (1) menceritakan; pengalaman tentang banjir; pengalaman rekreasi; 

kegiztan sehari-hari; kecelakaan; peristivra ulang tahun dan lain-lain, (2) topik 

karmgan, (3) penyusunan kalimat, (4) penyusunan paragraf, serta (5) ejaan dan 

tanda baca. 

Aktivitas selanjutnya adalah menentukan metode dan strategi 

pembelajaran yang akan digunakan dalam rangka penguasaan kompetensi. 

Metode dan strategi yang dipilih adalah yang memberi kemudahan siswa 

mencapai tujuan atau kompetensi. Dalam setiap pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi, guru dapat menggunakan metode yang bervariasi yang dapat 

menumbuhkan aktivitas dan kreatifitas siswa. 

Langkah selanjutnya dalarn penyusunmi RPP adalah menentukan media 

dan surnber belajar. Media pembelajaran adslah, seluruh alat dan bahan yang 

dapat dipakai siswa mencapai tujuan. Menurut Gerlacl~ dan Ely (1980) media 

meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang dapat menciptakan kondisi 

yang memungkinkan siswa memeroleh pengetahuan, keterampilan, dsn sikap. 



Media penting peranannya dalarn proses pembelajaran, penggunaan media 

membuat pembelajaran menjadi konkret, sehingga mudah dipahami oleh siswa. 

Pembelajaran menggunakan media menjadikan siswa berhubungan langswg 

dengan objek yang akan dipelajari, dalam menulis karangan narasi siswa akm 

mengamati objek atau gambar yang akan ditulisnya, pengamatan langsung 

tersebut membantu siswa mengembangkan imajinasinya. Apalagi siswa sekolah 

dasar yang perkembangannya berada pada tahap operasional konkret, media 

pembelajaran sangat dibutuhkan. 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa 

untuk rnemelajari materi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Reberapa 

sumber yang dapat digunakan dalam menulis narasi antara lain manusia, 

lingkungan, berbagai peristima yang diarnati, dialami, ataupun didengar. 

Menetapkan langkah pembelajaran dipedoma indikator yang telah 

dirumuskan. Pada dasarnya langkah pembelajaran terdiri atss kegiatan awal atau 

pendahluan, kegiatan ini, dan kegiatan penutup atau akhir. Kegiatan pendahuluan 

bertujuan menyiapkan siswa untuk belajar, baik pisik maupun mental. Kegiatan 

inti dalarn menulis karangan narasi terdiri atas kegiatan prapenulisan, saat 

penulisan, dan pascapenulisan. Kegiatan prapenulisan meliputi aktivitas 

pembangkitan skemata, menentukan topik karangan, dan menyusun kerangka 

karangan. Pada kegiatan saat penulisan, aktivitas siswa adalah mengembangkan 

kerangka menjadi karangan utuh dalarn bentuk konsep sementara. Karangm 

dalam bentuk konsep kemudian direvisi dan disunting. Sedangkan kegiatan 

pascapenulisan dilakukan dengan membacakan karangan yang sudah direvisi d m  



disunting ke depan kelas. Terakhir adalah kegiatan akhir atau penutup yang I 
I 

dilakukan dengan m~nyimpulkan dan memberikan tindak lanjut. 1 
I 

Menetapkan penilaian merupakan kegiatan yang tidak kalah pentingnya I I 

dalarn penyusunan RPP. Penilaian dinunuskan mengacu pada indikator 

pembelaj arm 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang guru hams 

menyusun perencanaan pembelajaran (RPP) sebelum melaksanakan pembel~jam. 

Perencanaan pembelajaran yang disusw dengan cermat, dapat menentuksn 

kompetensi apa yang akan dimiliki siswa, kegiatan yang akan dilakukan baik oleh 

guru maupun oleh siswa, dan bagaimana guru mengetahui bahwa siswa telah 

merniliki kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk itu, komponen WP sela.in 

memuat identitas, akan berisi kompone? indikator, tujuan pembelajaran mattlri 

pembelajaran, dan penilaian. 

4) Penilaian Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 

Penilaian pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan ~enilaian 

proses, dan penilaian produk atau penilaian hasil karangan. Penilaian ;>roses 

adalah penilaian yang dilakukan selarna proses pembelajaran berlangsung, mulai 

dari tahap prapenulisan sarnpai tahap publikasi. Hal-ha1 yang dinilai dalam proses 

a.dalah keterlibatan siswa dalarn setiap tahapm menulis karangan, di samping 

kualitas aktivitas pada setiap tahapan. 

Penilaian hasil dilakukan terhadap karangan siswa. Komponen ya1g 

dinilai adalah: (1) kualitas dan ruang lingkup isi, (2) organisasi dan penyajian, (3) 



komposisi, (4) kohesi dan koherensi, (5) gaya dan bentuk bahasa, (6) mekanik 

tulisan, dan (7) kerapian. 

B.Pengembangan Model Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 

Suatu model dapat diartikan sebagai suatu representasi baik visual maupun 

verbal. Model menyajikan sesuatu atau idmnas i  yang kompleks atau nunit 

menjadi sesuatu yang lebih sederhana ( b a j i ,  201 0: 199). Model diartikan sebagai 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalarn melakukm 

aktivitas. Benny (2009:86) mengemukAan bahwa model adalah sesuatu yang 

menggarnbarkan pola pikir, kesel~ruhan konsep yang saling berksitan se5agai 

upaya untuk mengongkretkan sebuah teori. Pembelajaran dimaksudkan sebagai 

suatu upaya untuk membangkitkan inisiatif dan perm siswa dalam belajar. 

Berdasarkan kutipan di atas, modzl pembelajaran dapat diartikan sebagai 

kerangka konseptual yang digunakan untuk membangkitkan inisiatif dan peran 

siswa dalarn belajar. Arends (1 997) mengemukakan bahwa model pembelajaran 

mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasulr tujuan- 

tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalarn aktivitas pembelajaran, lingkungan 

pembelaj aran, dan pengelolaan kelas. 

Jadi, dapat dijelaskan bahwa model pembelajaran merupakan acuan 

tentang pendekatan pembelajaran, tujuan-tujuan penlbelajaran, aktivitas 

pembelzjaran, lingkungan pembelajaran yang direncanakan dalam rangka 

mengaktifkan siswa dalarn belajar. 

Pengembangan berarti membuat lebih kembang, lebih baik atau lebih 

sempuma. Pengembangan model pembelajaran dapat diartikan menjadikm 



! 
I 

1 
I 
I 

kerangka konqeptual yang digunakan dalam rangka membelajarkan siswa dengm 

lebih baik, lebih sempurna sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkm 

dengan optimal. 

I Terdapat berbagai model pengembangan pembelajaran yang dapat I 

I 

dijadikan sebagai landasan dalam merancang dan mengembangkan model 

pembelajaran, di antaranya (1) model Kemp, (2) model Dick & Carey, (4) model 

Kaufinan, dan (5) model ADDIE. 

Dalam penelitian ini akan digunakan model pengembangan pembelajaran 

inenulis karangan narasi sesuai dengan model "ADDIE" yang di kembangkan 

oleh Cild War. Model "ADDIE" memunyai lima tahapan dalarn mendesain 

sebuah model penhelajaran. Kelima tahapan itu adalah: analysis, design, 

deveiopment, implementation, dan evaluation 

D. Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang menulis karangan menggunaknn pendekatan proses 

menulis dilakukan oleh Graves tahun 1983, Alkin tahun 1983 dan tahun 1986, dan 

Atwel tahun 1987. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menulis lebih tepat d.m 

lebih efektif bila menggunakan pendekatan proses menulis, dibanding dengan 

pendekatan yang mengutamakan hasil tulisankarangan. Pendekatan proses 

menulis menggunakan proses dalam menulis mulai dari kegiatan pramenulis, 

kegiatan menulis, dan kegiatan pascamenulis. 

Penelitian Kusurna Hastuti di SMP N Boyolali menemuki  bahwa 

keterampilan mengarang siswa rendah. Siswa kurang terampil mengorganisasikm 
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ide, gagasan, kurang terampil memilih kata yang tepat, dan kurang termpil 

menggunakan ejaan. 

Selanjutnya penelitian Mohammad Siddik tahun 2009 di kelas IV SD 

Sarnarinda dengan judul: Pengembangan Model Pembelajaran Menulis Deskripsi 

menunjukkan hasil sangat baik. 

Es. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini didasarkan pada alur pemikiran bahwa pembelajaran menulis 

karangan di kelas IV SD kota Padang belurn optimal. Pembelajaran menulis 

karangan di SD saat ini cenderung konvensional sehingga siswa belum marnpu 

menulis karangan dengan baik. Olzh sebab itu melalui penelitian ini &an 

dikembangkan sebuah model pembelajaran menulis karangan narasi untuk kelas 

IV SD kota Padang guna meningkatkan kemampuan siswa menulis karmgan 

narasi. 

Dengan pengembangan model ini diharapkan siswa kelas IV SD kota 

Padang marnpu menulis karangan narasi dengan baik. Kerarlgka berpikir dalarn 

penelitian ini digambarkan pada diagram di bawah ini: 



Pembelajaran Menulis Karangan 
Narasi 

Kompetensi Dasar I 
Tujuan - =  

Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 

4 
Model Pembelajaran 

Menulis Karangan Narasi 

Proses Menulis Karangan 
4 

Prapenulisan 

Pem bangkitan 
skemata 

Penentuan topik 

Penyusunan 
i kerangka karangan 

Mengembangkan 

kerangka karangan 

Merevisi 

Menyunting 

1 
Pascapenulisan 

Memublikasikan 

karangan yang 

sudah direvisi dan 

disunting 

Pilihan kata tepat, kalimat 

efektif, paragraf padu, ejaan 

dan tanda baca tepat c + 
Hasil karangan siswa 



BAB I11 
METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah research & development (R&D). 

Menurut Conny (2009:181) R&D merupakan perbatasan dari pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif. R&D rnenjembatani kesenjangan antara penelitian dan 

praktik pendidikan. Pada bagian awal R&D bersurnber dari pengamatan gejala 

yang menuntut penanganan produk pendidikan be rjangka panjang, yaitu produk 

yang melahirkan kesahihan dalam pengembangannya (Borg dan Gal I, 1989). 

Penelitian ini akan mengikuti langkah-langkali secara siklus yang terdiri atas 

kajian tentang temuan yaitu pembelajaran menulis karangan narasi di kelas 1V SD 

kota Padang. Berdasarkan temuan tersebut lalu dirancang model pembelajarian 

msnuiis karangan narasi, dan selanjutnyri dilakukan uji lapangan (Punaji, 

20 10: 195). 

B.Rancangan Penelitian 

Pengembangan model mendis karangan narasi untuk kelas IV SD i\T 15 

Ulu Gadut kota Padang, menggunakan skema model "ADDIE" yang terdiri atas 

kegiatan analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi, seperti 

dijelaskan di bawah ini: 

Analisis, analisis dilakukan terhadap: (1) perencanaan pernbelajaran menulis 

karangan yang disusun guru kelas IVY (2) pelaksanaan pembelaj aran menulis 

karangan, (3) basil karangan siswa, dan (4) nilai karangan yang diberikan guru. 

Analisis dilakukan untuk mendapatkan gambaran pembelajaran menulis karangan 

narasi yarig dilakukan selarna ini. Analisis didasarkan atas angket yang diberikan 
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I 
I 

. .. I 

kepada guru kelas TV dan juga kepada siswa kelas IV. Selain itu, data juga 

diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada guru kelas 1V. 
I 

Desain, tahap ini menggunakan hasil analisis pada tahap pertma di atas. 

Berdasarkan analisis terhadap pembelajaran menulis karangan saat ini, ditentukan 
I 

I 
permasalahan yang ada, permasalahan mana yang perlu diperbaiki, seca bagim 

rnana yang hams disempumakan. 

Pengembangan, tahap ini terdiri atas beberapa kegiatan yai tu 

a. Mengumpulkm informasi tentang respons berbagai pihak terhadap 

desain pertarna melalui Focus Group Discussion (FGD) 1 ,  yang 

melibatkan tenaga ahli, guru, kepala sekolah, dan pihak lain yang dirasa 

perlu. 

b. Informasi yang diperoleh dari kegiatan pertarna dijadikan sebagai bahan 

untuk menyempumakarn desain 2. 

c. Menyempurnakan desain 2 melalui FGD 2 

d. Disain 2 siap diirnplementasikan. 
I 

Implementmi, tahap ini terdiri atas beberapa kegiatan yaitu: 

a. Mengimplementasikan desain 2 

b. Disain 2 dijadikan sebagai model "awal" 

c. Hasil implementzsi disempurnakan melalui FGD 3 

Evaluasi, tahap ini terdiri atas beberapa kegiatan yaitu 

a Informasi yang diperoleh melalui FGD 3 digunakan untuk 

menyempumakan model "awal" 
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b. Melalui kegiatan evaluasi, model "awal" yang sudah disempurnakan I 
I 
I 

ditetapkan sebagai model "akl~ir" I 

Instrumen yang digunakan dalarn penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Alat Penilaian Kemampuan Mengajar (APKG) 1 yang dimodifiknsi 

mengacu kepada model yang akan dikembangkan untuk mengamati 

rencana pelaksanaan pembelajaran menulis karangan narasi. 

2. Pedoman observasi tentang pelaksanaan pembelajaran menulis karangan 

narasi yang disusun berdasarkan model pembelajaran menulis karangm 

narasi. I 

3. Pedoman observasi untuk mendapatkan data tentang aktivitas siswa dalarn I 

pembelajaran menulis karangan. Pedoman observasi disusun mengacu 

pada aktivitas siswa dalarn model pernbzlajaran menulis karangan yang 

akan dikembangkan. 

4. Format penilaian karangan siswa 

5. Pedoman wawancara untuk guru, siswa, dan kepala sekolah yang disusun 

berdasarkan model pembelajaran menulis karangan narasi yang akan 

dikembangkan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, 

wawancara, angket, dan studi dokurnentasi. Berikut diuraikan saku persatu. 



1. Observasi, observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang 

proses pembelajaran menulis karangan narasi yang meliputi aktivitas 

guru d m  aktivitas siswa. Aspek yang diamati dituangkan dalzrn 

pedoman observasi yang disusun sesuai dengan model pembelajaran 

menulis karangan narasi yang akan dikembangkan. 

2. Dokumentasi, untuk mendapatkan data tentang perencanaan 

pembelajarar, (RPP) menulis karangan narasi yang telah disusun d m  

telah dilaksanakan guru. Selain itu juga dipelajari hasil karangan siswa 

dan nilai karangan yang diberikan guru. 

3. Wawancara, teknik wawancara digunakan untuk nemperkuat data 

yang dikurnpulkan melalui observasi. Fokus wawancara adalah 

pembelajaran menulis karangan narasi mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian. Wawancara dilakukan terhadap guru kelas 

IV, kepala sekolah, dan siswa kels IV dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang disusun berdasarkan model menulis karangan narasi 

ymg akan dikembangkan. 

4. Angket, angket digunakan ~ n t u k  memperkuat data yang didapat 

dengan teknik di atas. 

G. Teknik Menjarnin Keabsahan Data 

Untuk menjarnin keabsahan data dilakukan beberapa ha1 sebagai berikut: 

I. Melakukan pengarnatan secara berulang-ulang dengan teliti dan mendetsil 

terhadap pelaksanaan model pembelajaran menulis karangan. 



2. Berkolaborasi dengan teman sejawat, dan berkonsultasi dengan tim ahli 
.. -. 

tentang kesempurnaan dan kelayakan instrumen. 

3. FAelak1Ikan triangulasi dengan cara mzmbandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan hasil 

wawancara dengan dokumen lain seperti dokumen ataupun catatan 

lapangan. 

H. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan jenis dab  yang diperoleh dalam pengembangan model 

menulis karangan narasi, maka analisis data yang diperoleh dengan aqgket 

dilakukan dengan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuanti ta ti f menggunakan 

teknik persentase. 

Selain i!u, data juga diolah derigan teknik kualitatif, seperti di bawah ini: 

1. Reduksi Data 

Data yang terkumpul direduksi guna menajamkan analisi, menonjolkan hal- 

ha1 yang penting, menggolongkan, membuang yang tidak dibutuhkan, d m  

mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat diarnbil 

kesimpulan yang benar. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan proses penggambaran keseluruhan data sehingga 

dapat menjawab permasahan yang diteliti 

3. Penarikan Kesimpulan 

Data yang diperoleh dan diolah kemudian disimpulkan sesuai dengan 



4. Merurnuskan Temuan 

'remuan-temuan yang diperoleh melalui penarikan kesimpulan dirumuskan 

menjadi temuan penelitian. 



BAB IV 
,a .- HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan hasil temuan penelitian serta pembahasan 

berdasarkan beberapa teori yang sudah diuraikan pada 5ab sebelumnya. 

Selanjutnya, diuraikan juga analisis kebutuhan pembelajaran, pelaksmaan 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, serta model pembelajaran menulis 

karangan narasi. 

A. Analisis Proses Pembelajaran 

Sebelum dilakukan analisis terhadap proses pembelajaran menulis 

karangan narasi, peaulis sajikan terlebih dulu bentuk pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan silabus dan RPP yang digunakan oleh guru kelas 1V dalarn mengajar 

menulis karangan narasi. silabus dan RPP yang digunakan memuat komponen 

standar kompetensi (SK), yaitu kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah 

pembelajaran berakhir. SK tersebut adalah mengungkapkan pikim, perasaan, dan 

informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumurnan, dan pantun and<. 

Komponen selanjutnya adalah kompetensi dasar (KD) yang berbunyi meyusun 

karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan 

ejaar~ (hurufbesar, tanda titik,tanda koma,dll). 

Indikator pencapaian hai l  belajar terdiri dari: menentukan topik karangan, 

menyusun kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan, dan 

membacakan karangan di depan kelas. Sedangkan tujuan pembelajaran arlalah 

rnenentukan judul karangan, menyususn kerangka karangan, mengembangkan 

kerangka karangan, dan membacakan karangan ke depan kelas. 



Materi pembelajaran adalah menulis karangan narasi , huruf kapital, tanda 
7.  ' 

titik, &m tanda koma Sedangkan metode yang digunakan adalah cerarnah, tanya 

jawab; dan penugasan. Sumber belajar yang digunakan adalah KTSP. 

Langkah-langkah pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Berikut diuraikan satu per satu. 

a. Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awai yang dilakukan adalah menyiapkan kondisi kelas, 

mengabsen siswa, dan berdoa 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan ini yang dilakukan adalah menentukan topik karangan, 

menyusun kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan menjadi 

karangarl narasi, dan membacakan karangan ke depan kelas. 

c. Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup yang dilakukan adalah memhacakan karangan ke depan 

kels, dan kemudian meminta siswa menulis karangan di rumah. 

Berdasarkan proses pembelajaran menulis karangan narasi yang dilakukan 

guru selama ini, dapat dianalisis berbagai ha1 sebagai bcrikut: 

Pertarna : indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai terdiri dari: 

menentukan topikljudul karangan, ~nenyusun kerangka karangan, 

mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan narasi, dan 

membacakan karangar~ di depan kelas. 

Kedua : materi pembelajaran terdiri dari menulis karangan narasi, huruf kapitai, 

tanda titik, tanda koma, dll. 



Ketiga : langkah pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kcgiatan penutup 

I3. Desain Model Awal Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembelajaran menulis karangan narasi 

yang dilakukan guru selama ini, dapat diketahui bahwa belurn semua kegiatan 

yang dilakukan guru sesuai dengan model pembelajaran menulis karangan narasi 

yang akan dikembangkan. Untuk itu, penulis mendesain model pembelajaran 

menulis karangan narasi. 

Model awal pembelajaran menulis karangan narasi didasarkan pada 

Permen Diknas No 22 tentang Standar Isi, No 23 tentang star,dar kompetensi, No 

41 tentang Standar Proses Pendidikan, dan No 20 tentang standar evaluasi. 

Permen No 22 mengisyaratkan bahwa isi kurikulumharus diajarkan melalui proses 

pembelajuan yang aktif, kreati f, efektif, dan menyenangkan. Permen 23 

mengisyratkaq bahwa materi diajarkan melalui rumusan standar kompetensi (SK) 

dan kcmpetensi dasar (KD) yang harus dikuasai siswa pada setiap proses 

pembelajaran. SK dari KD hams dijabarkan ke dalarn sejurnlah indikator 

keberhasilan. Permen No 41 mengamanatkan bahwa kegiatan inti pembelajaran 

hwas rnmgandung aspek eksplorasi, elaborasi, dan konfirrnasi. Sedangkan 

Permen No 20 mengamanatkan bahwa evaluasi harus dilakukan guru secara 

berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar guna 

meningkatkan efektivitas pembelajaran, 

Berdasarkan ha1 tersebut, penulis mendesain model pembelajaran menulis 

karangan narasi yang terdiri dari komponen indikator, tujuan pembelajaran, mzteri 
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pembelajarar,, metode, media, sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan 

evaluasi. Berikut diuraikan satu per satu. 1 
I 

Inllikotor pembelajaran terdiri atas menentukan topik karangan, menyusun 

kerangka karangan, mengembangkan kerangka menjadi karangan narasi, merevisi I 

karacgan, mengedit karangan, dan mempublikasikan karangan. Sedangkan tujl~an I 

pembelajaran dirumuskan sebagai berikut: (1) dengan mengarnati garnbar seri 

siswa dapat mengurutkan gambar menjadi urutan yang benar, (2) dengan bertanya 

jawab siswa dapat menentukan topik karangan, (3) dengan berdiskusi siswa dapat 

menyusun kcmngka karangan, (4) berdasarkan kerangka karangan siswa dapat 

menyusun karangan narasi dengan runtut, (5) setelah menulis karangan siswa 

d a p ~ t  merevisi karangan, (6 )  berdasarkan karangan yang sudah direvisi siswa 

dap;t mengedit karangar., (7) setelah menyalin karangan yang sudah diedit siswa 

dapat membacaknn karangannya. 

Materi pc~nbelajaran adalah: topik karangan, kerangka karangan, paragraf, 

kali~nat efektif, pilihan kata, huruf kapital, tanda titik, dan tanda koma, serta unsur 

karangan narasi. Kegiatan pembelajaran ditetapkan terdiri atas kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Kegiatan awal terdiri dari menyiapkan kondisi kelas, kondisi siswa, 

mengccek kc had i ran siswa, berdoa, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan eksplorasi 

yang dilakukan adalah mengaktifkan skemita siswa dengan jalan memajangkan 

gambar berserj di papan tulis. Gambar tersebut dipertrillyakan sehingga ditemukan 

urutan yang teratur dan berdasarkan urutan tersebut siswa digirng untuk 



menemukan topik karangan. berdasarkan topik dan gambar siswa dirninta 

nlenyusun kerangka karangan. 

Kegiatan elaborasi adalah siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan 

kermgka karangan menjadi karangan narasi. dengan meperhatikan ejaan dan 

tanda baca. Sebelumnya dibahas kerangka karangan, syarat-syarat paragaf, 1 

syarat-syarat kalimat efektif, pilihan kata, e j m  dan tanda baca, serta unsurnuasi. 

Saat siswa menuangkan imajinasinya cl.alam menulis karangan narasi, guru 

seharusnya tidak memberikan informasi apapun, kecuali memang dibutuhkan 

siswa. 

Setelah siswa selesai menulis karangannya (pertemuan kedua), di1anjutk.m 

dengan kegiatan konfirmasi. Kegiatan ini terdiri dari merevisi, mengedit, dan 

mempublikasikan. Kegiatan merevisi Jan mengedit dilakukan dengan bervariasi 

yaitu: sebuah karangan siswa disalin di papan tulis, kemudian dengan bimbingan 

guru siswa bcrsama-sama merevisi dan mengedit. Setelah selesai dilanjutkan 

dengan merevisi dan mengedit secara silang. Cara lain adalah siswa merevisi dan 

mengedit karangan dengan dipandu oleh guru. Bila selesai, karangan 

dikembslikan kcpada penulis dan dilanjutkan dengan memperbaiki sesuai dengan 

saran pemeriksa. 

Eeberaoa di afitara karangan yang sudah diperbaiki dibacakan di mdca 

kelas atau dalam kelompok. Setelah itu karangan siswa ditempelkan di majaIah 

dinding 

Sesuai Jengan pendekatan proses menulis, maka evaluasi pembelajaran 

menulis karangan narasi menggunakan penilaian proses dan penilaian hasil. 



Penilaian proses dilakukan pada saat proses pembelajaran menulis karangan 

narasi mulai dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, d m  konfinnasi. Alat penilaian 

yang digunakan adalah format pengarnatan. Pei~ilaian hasil dilakukan terhadap 

hasil karangan siswa Aspek yang dinilai adalah paragraf, kalimat, pilihan kata, 

penggunaan ejaan, dan unsur narasi. 

C. Pengembangan Desai.n Awal Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 

Pengembangan desain awal pembelajaran menulis karmgan narasi model 

2 dilakukan melalui masukan dari guru-guru kelas N. Masuka yang diperoleh 

antara lain 

1. dicantumkm materi secara terurai, misalnya syarat-syarat paragraf, syarat- 

syarat kalimat efektif, kerangka karangan, merevisi, dan mengedit. serta 

kriteria peni12,ian. 

2. sulit membimhing siswa mengembangkan kerangka menjadi karangan 

narasi yang utuh. 

3. kesulitan siswa dalarn menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. 

Berdasarkan masukan di atas model 1 disempurnakan menjadi model 2 

dcngan komponen tetap seperti model 1 yaitu tujudindikatol-, materi 

pembelajaran, metode, media, dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, 

dan cvnluasi pembelajaran. Berikut dijelaskan komponen-komponen tersebut. 

1 . Indi ka tor/Tujuan Pembelajaran 

Indikator pembelajaran dirumuskan: (1) menentukan topik karangan, (2) 

r,lenyusun kerangka karangan, (3) mengembangkan kerangka karangan menjadi 



karangan nanisi, (4) mrevisi karangan, (5) mengedit karangan, dan 

mempubli kasikan karangan. 
I I 

2. Tujuan Pembelajaran 

'Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah (1) setelah mengan~ati i 

gan~bar seri siswa dapat nlenyusunnya secara berurutan, (2) berdasarkan tanya I 

jawab tentang garnbar siswa dapat menentukan topik karangan, (3) berdasarkan 

topik karangan yang disusun siswa dapat nienyusun kerangka karangan, (4) 

berdasarkan kerangka karangan siswa dapat menyusun karangan narasi dengan 

runtut, (5) berdasarkan karangan yng telah disusun siswa dapat merevisi dan 

rnengeditnya dengan tepat, dan (6) berdasarkan karangan yang sudah diperbaiki 

dan diedit siswa dapat membacakan karangannya di depan kelas. 

3. Materi I'embelajaran 

Materi pembelajaran terdiri dari paragraf, kalimat efektif, pilihan kz.ta, 

ejaan dan tanda baca, kerangka karangan, dan unsur narasi. Paragraf adalah 

untaian kalimat yang berisi sebuah gagasan dalarn karangan (Suparno, 2007). 

Paragraf yang ideal terdiri atas sejurnlah kalimat salah satu di antaranya k l i s i  

gagasan pokok. Persyaratan paragraf adalah kohesi dan koherensi. Kohesi 

menyangkut hubungan antar gagasan yang serasi, sedangkan koherensi 

mel~yangkut keserasian hubungan atar kalimat dalarn suatu paragd. 

Kalimat efektif tidak memerlukan banyak kata, tapi dengan sedikit kata 

yang tersusun dengan apik, sesuai dengan pola kalimat yang benar menurut tata 

Sahasa (Atmazaki, 2006). Kalimat efektif dapat diwujudkan dengan 

memperhatikan persyaratan kebenaran struktur, dan kecocokan konteks. 



Kalimat efektif hams memenuhi persyaratan : (1) menggunakan cjaan yang 

tepat, (2) jelas, (3) ringkas, (4) mempunyai hubungan yang baik antara satu 

kalimai dengan kalimat lainnya, (5) kalimat hams hidup, dan (6) tidak ada unsur 

yang tidak berfungsi. 

l'ilihan kata (diksi) hams sesuai dengan maksud yang akan disampaikan. 

Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata un:uk 

menimbulksn gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca. Kesanggupan tersebut 

dapat dipenuhi dengan penggunaan kaidah ketepatan dan kecocokan. Kaidah 

ketepatan diukur dari gagaan yang akan disampaikan dan diterima oleh peinbaca. 

Kaidah kecocokan diukur dari kesesuaian kata dalam konteks penggunaan, baik 

konteks Lalimat maupun konteks luar kalimat seperti apa yang dibicarakan,apa 

yang ingin dicapai, situasi komunikasi, dau mitra tutur. 

Kerangka Karangan, adalah rancangan ke rja yang memuat garis besar dari 

karmgan yang akan ditulis. Kerangka karangan menghindarkan terjadir~ya 

pengulangan informasi dan memudahkan menciptakan klimaks. 

Unsur narasi terdiri dari tokoh, klimaks, dan alur, Pada awal karangan 

narasi diperkenalkan dengan tokoh cerita. Pada tengah cerita terdapat konflik di 

antara tokoh. Konflik berangsur berkurang dan di akhir cerita terjadi penyelesaian, 

di maria toloh saling menyadari dan menerima din serta orang lain sebagaimma 

adanya. 

4. Metode, Media, dan Surnber Pembelajaran 

Metode pembelajaran menulis karangan narasi adalah pemberian 

informasi, tanya jawab, dan penugasan. Media yang digunakan dalam 



Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan \ 
kegiatan penutup. Kegiatan awal terdiri dari menyiapkan kondisi kelas, kondisi I 

pembelajaran menulis karangan narasi adalah garnbar berseri. Sedangkan surnber 

belajar antara lain KTSP, buku Bahasa Indonesia Kelas IV. 

5. Kegiatan Pembelajaran 

siswa, mengabsen siswa, membimbing siswa berdoa. Kegiatan inti terdiri dari 

I 

kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan eksplorasi terdiri dari 

n~engaktifkan skemata siswa, bertanya jawab :entang garnbar seri, membimblng 

siswa menentukan topik karangan, dan menyusun kerangka karangan melalui 

teknik sumbang saran. Kegiatan elaborasi dimulai dengan membicarakan materi 

pembelajaran yang terdiri dari kerangka karangan, paragraf, kalimat efektif, 

pilihan kata, seta ejaan dan tanda baca Setelah itu siswa diberi kesempatan 

menge~nbangkan kerangka karangan menjadi karangan narasi. Kegiatan 

konfirmasi terdiri dari merevisi, mengedit, dan mempublikasikan. Kegiatan 

penutup dilakukan dengan membimbing siswa menyimpulkan pem5elajara.n dan 

meminta siswa untuk berlatih menulis karangn di rumah. 

6. Penilaian 

Penilaian pembelajaran menulis karangan narasi menggmakan penilaian 

proses dan penilaian hasil. Penilaian proses yaitu menilai setiap aktivitas siswa 

pada setiap tahapan pembelajaran menulis dengan menggunakan format 

pengamatan, Sedangkan penilaian hasil adalah menilai karangan siswa. 

D. Penernpan Model 2 Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 



Imy/lemenlas model 2 yang telah dikcmbangkan dari model 1 selanjutnya 

dijn~~lernentasikan dalam proses pembelajaran menulis karangan narasi seperti 

diuraikan di atas. Komponen RPP selain SK dan KD, terdiri atas indikator, tujuan 
I 

pembelajar3n, materi, metode, media, surnber belajar, langkah pembelajm,  
I I 

penilaim langkah pembelajaran diuraikan di bawah ini. 
I 

! 

kegiam Awal: 1. memeriksa kondisi kelas 

I 

2 memeriksa kesiapan siswa 
I 

3 membimbing siswa berdoa I 

4 mengecek kehadiran siswa 1 

Kegiatan Inti 

~ k ~ ~ l ~ n s i  I membangkitkan skemata siswa dengan bertanya jawab tentang 

pengalaman yang mengesankan, baik yang langsung dialanli 

maupun yang dilihat,didengar, ataupun yang dibaca 

2 menempelkan gambar berseri dan bertanya jawab sekitar gambar 

3 membimbing siswa menentukan topik karangan berdasarkan 

gambar dan pengalaman siswa 

4 membimbing siswa menyusun kerangka karangan dengan t.eknik 

sumbang saran 

~ l ~ b ~ ~ ~ s i  1 membahas materi pembelajaran yang terdiri dari kerangka 

karangan, paragraf, kalimat efektif, pilihan kata (diksi), 

penggunaan ejaan dan tanda baca, serta unsur karangan 

2 memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkar~ 

kcrangka karangan menjadi karang~n narasi 



Konfirmasi 1 membimbing siswa merevisi karangan dengan pemberian model 

2 siswa merevisi karangan temannya 

3 mernbimbing siswa mengedit karangan I 

4 siswa mengedit karangan temannya 
I 

5 siswa membacakan karangannya 

E. Penilaian 

Model yang telah penulis susun disertai dengan pengalaman 

implenlentasinya dalam bentuk pelaksanaan pembelajaran penulis kemukakan 

dalam perteniuan guru c ~ l o n  pemakai mode lmelalui focus group discussion 

(FGD). Refleksi dari guru calon pemakai model dapat dikemukakan sebagai 

beri k ~ t  

1. model pembelajaran menulis karangan narasi sudah menggambarkan 

pembelajaran menulis narasi yang sistematis 

I 2. n;?del pembelajaran menulis karangan narasi membantu guru dalam 

melatih siswa menulis nar3si yang baik 

3. model menulis karangan narasi merupakan solusi dalam membelzjarkan 

menulis karaugan narasi 

4. model menulis kwangan narasi dapat dikembangkan kepada guru kelas !V 

i3. Pembahasan 

1 .  Pengcrnbangan Model Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 

Proses pembelajaran merupakan kegiatan guru dan siswa yang besifat 

dinamis d a ; ~  selalu berubah. KTSP menuntut guru agar mengaktifkan siswa dalam 

setiap tahapan pembelajaran, dalam pembelajaran menuls karangan narasi siswa 



terlibat dalam tahap prapenulisan, tahap penulisan, merevisi, mengedit, dan 

melnpublikasi kan. 

Pengembangan model pembelajaran menulis karangan narasi dilakukan 

dengan mcngikuti model "ADDIE", yang terdiri dari analisis, desain, 

develop me;^, implementasi, dan evaluasi. Dengan mengikuti langkah-lankah. di 

atas model pelnbelajaran menulis karangan narasi dapat diwujudkan. 

Langkah awal yang dilakukan adalah menganalisis pembelajaran n~enulis 

karangan narasi yang dilakukan guru selama ini. Kegiatan ini penting dilakukan 

sehingga dengan demikian dapat diketahui sejauh mana guru telah 

mempersiapkan perangkat pembelajaran, ~nelaksanakan pembelajaran, clan 

menilai pembelajaran menulis karangan n~rasi. Mempersiapkan perangkat 

pembelajaran meliputi menyususn silabus, inenyususn RPP ymg mengacu pada 

Yemen No 41 tahun 2007, menyediakm bahan ajar, dan media pembelajann 

yang menunj ang kelancaran pembelaj arm. Dalarn pelaksanaan pembelajaran guru 

harus melaksanakan kegiatan pendahuluan dengan cara mempersiapkan kondisi 

kelas dan kondisi siswa, mengeczk kehadiran siswa, dan memkimbing siswa 

berdoa. 

Kegiatan inti pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. Pada kegiatan eksplorasi guru membangkitkan skemata siswa melalui 

tanya jawab tentang pengalaman yang berkesan yang pema5 dialami, dilihat, 

didengar, atau dibaca. Mempertanyakan gambar seri dan mengaitkan dengan 

pengalanan mereka. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman tersebut diteiltukan 

topik karangan, dan berdasarkan topik disusun kerangka karangan. Kerangka 



karangan disusun dengan menggunakan teknik sumbang saran. Kepada siswa 

diminta memikirkan kaiimat yar~g tepat untuk mewakili setiap gambar. Kalirnat 

tersebut dipilih yang paling tepat untuk menjadi kerangka karangan. 
I 

Kegiatan elaborasi dimulai dari membahas materi pembelajaran yang I 
I 

terdiri dari kerangka karangan, paragraf, kalimat efektif, pilihan kata, ejaan dan I 

tanda baca, serta unsurnarasi. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk 

I I rnengemtangkan kerangka karangan menjadi karangan narasi yang utuh. 

Selanjutnya cdalah kegiatan konfirmasi. Konfirrnasi yaitu merevisi dan mengedit 

karangnn yang dilakukan siswa dengan bimbingan guru. Setelah diperbaiki dan 

disalin bersih karangar, narasi dibacakan oleh siswa, kemudian dipajangltan di 

majalab dinding 

Kegiatan ' selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi 

dilakukan dalam bentuk proses dan hasil karangan siswa. Evaluasi bedungsi 

untuk (1) mengukur kemajuan siswa, (2) menunjang penyusunan perencanaan 

pembelajaran, dan (3) memperbaiki perencanaan (Sudijono, 2005). 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perencanaan pembelajaran 

menulis karangan narasi yang ditulis guru cukup baik. Artinya guru sudah 

membuat persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran. Hal ini disebabkan 

karem men~buat persiapan merupakan tugas rutin yang hams dilakukan set-;ap 

gun). Hanya saja, kualitas silabus dan RPP belurn sepenuhnya sesuai dengan 

kurikulum dan permen terkait. 

I Di sisi lain, pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, 



penutup, belunl terlaksana dengan rnaksimal. Pada kegiatan elaborasi guru be1w-n 

mc~nbimbing siswa untuk memantapkan materi pembelajaran. Guru hanya 

mengingatkan siswa agar menggunakan huruf kapital dan tanda titik. Di sarnping 

itu penyusunan kerangka karangan, penyusunan paragraf, penyusunan kalimat, 

dan pemilihm kata tidak dibahas. Selain itu, kegiat& rnerevisi dan mengedit tidak 

dilakukan oleh guru. Begitu siswa selesai menulis draf , beberapa siswa diminta 

membacakan karangannya ke depan kelas. Selanjutnya, dari segi penilaian, guru 

hanya melakukan penilaian akhir yaitu menilai hasil karangan siswa. P e r d ~ a n  

proses tidak dilakukan sama sekali 

2. lmplementasi Model Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, hasil karangan siswa lebih baik 

ditinjau dari beberapa segi. Dari segi paragraf, siswa sudah dapat menyusun 

paragraf yang memenuhi persyaratan kohesi dan koherensi. Kalimat yang ditulis 

siswa sudah efektif. begitu juga dengan pilihan kata, mereka sudah mampu 

memilih dan nlenggunakan kata-kata dengan tepat. 

Meningkatnya hasil belajar dalam bentuk karangan narasi disebabkan oleh 

berbagai faktor. Faktor-faktor tersetut mulai dari materi, media pembelajaran, dan 

aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Materi pembelajaran dibahas gm 

sebelum sis\.va diminta mcnulis karangan. Siswa-siswa dirninta memantapkan 

pemahamannya tentang kerangka karangan dengan cara meminta mereka 

membuat kalimat yang tepat untuk setiap garnbar yang sudah dipertanyakan. 

Begitu kerangka karangan sudah disusun, kepada sisiwa diingatkan bahwa setiap 

kerangka dapat dikembangkan minimal satu paragraf. Artinya suatu paragraf akan 



terdiri lebih dari satu kalimat yang saling berkaitan dan saling menunjang. 

satu di antaranya akan berisi gagasan pokok. Selanjutnya, dibahas kalimat efek-if, 

pilihan kata, dan penggunaan ejaan serta tanda baca. 

Kemudian dibahas unsur-unsur narasi yang terdiri dari tokoh dan alur 

cerita. Alur cerita secara garis besar terdiri dari awal, tengah, dan akhir cerita. Di 

tengah cerita akan ada konflik antar tokoh yang pada akhir cerita terjadi 

penyelcsaian. 

Media pembelajaran mempunyai banyak manfaat dalam pembelajaran, 

selain menarik perhatian siswa, media gambar berseri membantu siswa 

mengembangkan imajinasinya dalam menulis. hlelalui media siswa lebih mudah 

menyusun kalimat-kalimat yang saling terkait. 

Menulis karangan narasi dengan menggunakan proses menulis, 

menyebabkan akti~itas siswa lebih tinggi dan bervariasi. Mereka terlibat secara 

aktif mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup pembe1ajar.m. 

Pada kegiatan awal siswa terlibat mempersiapkan diri, mempersiapkan kelas 

untuk terlaksananya pembelajarai. 

Pada kegiatan eksplorasi siswa terlibat tanya jawab tentang pengalaman dan 

tentang gambar yang dipajang guru. Dalarn menyusun kerangka karangan, siswa 

menyumbang ide-icle mereka. Kerangka karangan tersusun berkat surnbang saran 

yan;! dilakukan siswa dengan guru. 

Menyusun karangan dilakukan cjleh masing-masing siswa. Tidak satu pun 

siswa yang tidak terlibat dalam mengembangkan kerangka karangan menjadi 

karangan narasi. Pada kegiatan merevisi, siswa terlibat membaca karangan 



terrlannya dan kemudian dilanjutkan dengan memeriksa kesalahan-kesalahan dan I 
inenyarankan perbaikan. Begitu juga dengan penggunaan ejaan dan tanda baca. I I 

Mereka memeriksa dan memperbaikinya. Selanjutnya, saat diminta membacakan I 

icarangamya, siswa melakukan der~gan baik. I 
I 

C. Keierbatan Penelitian 

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan. Keterbatasan itu adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan model pembelajaran menulis karangan narasi hanya diuji 

inelalui FGD (focuss group discussion), oleh karenanya berpeluang untuk 

uji eksperimen 

2. Penelitian ini belum menghasilkan suatu model yang teruji dengan 

eks~erimen, melainkan baru sarnpai kepada model hipotetik. 



BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan tentang model pembelajaran menulis 

karangan narasi, disimpulkan hal-ha1 sebagai berikut: 

1.  Pembzlajaran menulis karangan narasi selama ini belurn mengikuti proses 

menulis secara lengkap. Di antara tahapan yang belum dilakukan adalah 

tahap merevisi dan mengedit. 

2. Materi pembelajaran menulis karangan narasi belllm semua dibahas 

sebelum siswa diminta menuli karangan narasi. 

3. Penilain karangan yang dilakukan guru terbatas pada penilaian hasil. 

sedangkan penilain proses belurn dilakukan. 

4. Mode! pembelajaran menulis karangan ilarasi yang dikembangkan 

diwuj I ~d kan dalam bentuk perzncanaan pembelajaran (RPP) dan 

pehksanan pembelajaran. 

B. !mplikasi 

Model pembelajaran menulis karangan narasi dapat dikembangkan dengan 

menerapkan langkah-langkah pengembangan ADDIE, yaitu mulai dari 

menganalisis pembelajaran menulis karangan narasi yang dilakukan saat ini, 

mendesai.~ model yang lebih baik, mengembangkan model, 

mengimplementasikan model, mengeval~lasi model yang dikembangkan, dan 

merumuskan model pembelajaran menulis karangan narasi kg cocok diterapkan 

dalam pembelajaran. Dengan mengikuti kelima langkah pengembangan tersebut, 



awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Aktivitas tersebut dimungkinkan I 

model pembelajaran menulis karangan narasi proses pembelajaran menulis 

karangan narasi dapat diwujudkan. 

Esensi pembelajaran menulis karangan narasi yang dikembangkan terpusat 

apabila pembelajaran menulis kar~ngan mengikuti proses menulis. 

I 
I 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, maka dapat dikemuk~kan 

pada siswa. Siswa terlibat dalarn setiap aktivitas pembelajaran inulai dari kegiatan I 
I 

saran-saran sebagai berikut: 

1 .  Daln~n upaya meningkatkan kemampuan siswa menulis karangan narasi, 

dalam peneli tian ini telah dikembangkan model pembelajaran dengan 1 

menerapkan langkah-langkah pengembangan menurut ADDIE. Ufituk itu I 
I 

disarankan mengembangkan model pembelajaran menulis yang lain 
I 

menggunakan model ADDIE. 

2. Model pembelajaran menulis karangan narasi yang telah dikembangkan 

terbukti dapat meningkatkan kemampuan menulis narasi siswa, oleh sebab 

itu disarankan agar model ini diterapkan dalarn proses pembelajaran yang 

lain. 
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