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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa secara umum dapat diartikan sebagai suatu alat komunikasi 

yang disampaikan seseorang ke orang lain agar bisa mengetahui apa yang 

menjadi maksud dan tujuannya. Belajar bahasa tidak bisa disepelekan 

karena bahasa adalah alat komunikasi. 

Keterampilan berbahasa merupakan keterampilan yang memiliki 

peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Keterampilan berbahasa 

adalah kemampuan menggunakan bahasa yang dapat meliputi 

mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Terampil berbahasa Indonesia artinya terampil menggunakan bahasa 

Indonesia dalam komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Dengan 

terampil berbahasa seseorang dapat mengungkapkan ide, pikiran, gagasan 

dan perasaannya kepada orang lain baik secara lisan maupun secara 

tulisan. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara, 

sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. 

Dilihat dari sifatnya, keterampilan menyimak dan membaca 

bersifat reseptif yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan 

oleh pembicara atau penulis, sedangkan berbicara dan menulis 

bersifat produktif, artinya menghasilkan pembicaraan atau tulisan. 

Dalam berbahasa keempat komponen ini sangat penting untuk 

komunikasi yang sempurna. Salah satunya ialah menulis.  Menulis adalah 
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suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi 

secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan oranglain. Menurut  

  

Tarigan (1994)  tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis 

mempergunakan nada yang serasi. 

Di sekolah dasar adalah tempat awal untuk mengenal keterampilan 

menulis. Keterampilan menulis di sekolah dasar salah satunya adalah 

menulis karangan narasi. Menulis karangan narasi menjadi salah satu nilai 

penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia, hal ini disebutkan dalam 

salah satu kompetensi dasar. Tetapi, keterampilan menulis yang saya 

temukan di sekolah dasar sekitar Taktakan khususnya kelas IV belum 

memenuhi standar kompetensi yang seharusnya. Berdasarkan pengarahan 

dari guru untuk memilih sampel bahwa hasil karangan siswa diambil dari 

karangannya yang cukup baik. Kekurangan itu terdapat pada buku teks 

yang dipakai oleh siswa,  kata-kata dalam buku teks  sulit untuk dipahami 

oleh siswa sekolah dasar khususnya kelas IV. Selain itu buku teks kurang 

terperinci secara jelas. Kendala yang dihadapi oleh siswa-siswi di salah 

satu sekolah dasar sekitar Taktakan adalah kurangnya bahan pembelajaran 

untuk menulis karangan narasi, metode yang kurang beragam, strategi dan 

media pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang bervariasi 

(monoton), segi bahasa yang tidak sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD), dalam pembelajaran banyak siswa yang hanya 

meniru kalimat guru, tidak memahami unsur-unsur narasi dalam karangan, 

pengetahuan siswa yang kurang dalam membuat kalimat yang benar, siswa 

hanya mampu menuliskan satu atau dua kalimat dalam menulis karangan 

narasi, tingkat kreatif siswa yang rendah dan kurangnya partisipasi siswa 

dalam pembelajaran. 

Untuk dapat meningkatkan pemahaman kemampuan menulis 

khususnya menulis karangan narasi di salah satu sekolah dasar sekitar 

Taktakan diperlukan pemahaman lebih tentang karangan narasi. Narasi 
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memiliki unsur instrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas tokoh/ 

perwatakan, tema, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. 

Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri atas nilai agama, nilai moral, nilai sosial 

dan nilai budaya. Selain mengetahui unsur intrinsik dalam karangan narasi 

pembelajaran di salah satu sekolah dasar sekitar Taktakan juga 

memerlukan metode yang sesuai agar siswa lebih memahami cara menulis 

karangan narasi. Metode yang tepat adalah metode diskusi berpasangan. 

Metode diskusi berpasangan adalah suatu percakapan oleh dua orang 

untuk bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama 

mencari pemecahan untuk mendapatkan solusi. Pentingnya narasi 

diajarkan untuk anak sekolah dasar karena menurut Dewey belajar itu 

utuh, dalam menulis karangan narasi siswa dapat menuangkan pikiran, 

perasaan dan lika-liku kesukaannya. Lika-liku kesukaannya ataupun lika-

liku ketidaksukaannya.  

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi menulis 

karangan narasi, diharapkan siswa dapat memahami cara menulis karangan 

narasi. Cakupan unsur intrinsik lumayan luas, namun peneliti membatasi 

penelitian ini hanya pada tema dan alur.  

Oleh karena itu penulis mengambil judul “Analisis Unsur-Unsur 

Narasi Karangan Siswa pada Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 

di Kelas IV Sekolah Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan 

utama adalah “Bagaimana analisis unsur-unsur narasi karangan siswa pada 

pembelajaran menulis karangan narasi di kelas IV sekolah dasar”. Secara 

khusus rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini diperinci dalam 

pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses pembelajaran menulis karangan narasi dengan 

menerapkan diskusi berpasangan?  
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2. Bagaimana siswa mengembangkan tema dan alur dalam karangan 

narasi siswa?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mendeskripsikan unsur-

unsur narasi karangan siswa pada pembelajaran menulis karangan narasi di 

kelas IV sekolah dasar. Sedangkan, tujuan khusus dari penelitian ini 

sejalan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan menerapkan diskusi berpasangan. 

2. Mengidentifikasi tema dan alur dalam karangan narasi siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Peneliti dapat mengetahui beberapa kesulitan dalam menulis 

karangan narasi. 

b. Peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

mengembangkan diskusi berpasangan. 

 

2. Bagi Guru 

a. Dapat digunakan sebagai metode pengajaran menulis karangan 

narasi di sekolah dasar sehingga guru mempunyai variasi 

pengajaran. 

b. Dapat menambah wawasan guru tentang strategi pembelajaran. 

 

3. Bagi Siswa 

a. Memberikan motivasi bagi siswa untuk menulis karangan. 

b. Siswa lebih kreatif dan inovatif dalam menulis. Khususnya menulis 

karangan narasi.  
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E. Konstruksi Penelitian 

1. Menulis karangan narasi adalah menuangkan suatu peristiwa dalam 

wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya 

kepada pembaca tentang suatu peristiwa yang telah terjadi. Penelitian 

ini difokuskan kepada unsur intrinsik yaitu tema dan alur. Karangan 

narasi siswa dapat dianalisis dengan analisis dokumen, adapun yang 

peneliti lakukan yaitu menganalisis hasil karangan narasi siswa. 

 

2. Unsur-unsur narasi adalah suatu unsur-unsur yang terdapat dalam 

karangan narasi. Unsur-unsur narasi ini dapat dianalisis dengan teknik 

observasi. Peneliti merekam sebagian siswa pada proses pembelajaran 

dan hasil karangan narasi siswa tersebut dianalisis oleh peneliti.  

 

Berdasarkan kontruksi penelitian di atas, maka judul peneliti yang 

penulis maksud penggambaran tentang keterampilan siswa dalam 

menuangkan pikiran atau ide yang menarik sehinga dapat menjadi sebuah 

karangan yang logis. Dimana pembaca seolah-olah mengalami sendiri 

peristiwa atau kejadian yang ada dalam karangan narasi tersebut. 
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Gambar 1.1 Kontruksi Penelitian 

 


