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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan kurikulum dari tahun ke tahun sejatinya selalu melakukan 

perubahan yang tak lain untuk memberikan yang terbaik untuk siswa. Kurikulum 

2013 berbasis kompetensi dan karakter ini diharapkan dapat membekali peserta 

didik dengan berbagai kemampuan sesuai dengan tuntutan zaman serta 

perkembangan teknologi dan seni, guna menjawab tantangan arus globalisasi. 

Untuk menyambut tantangan tersebut peserta didik disiapkan agar mempunyai 

keterampilan-keterampilan abad 21. Keterampilan yang dimiliki tersebut tidak 

hanya pada satu mata pelajaran saja namun pada seluruh mata pelajaran yang ada 

di sekolah yang nantinya berguna untuk dirinya maupun orang lain.  

Bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran di sekolah juga 

mengharapkan peserta didik mempunyai keterampilan berbahasa. Keterampilan 

tersebut antara lain adalah keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan 

menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut sudah semestinya harus 

dikuasai oleh peserta didik. Dari keempat keterampilan tersebut, keterampilan 

menulislah yang dipandang sulit dan kompleks oleh sebagian besar peserta didik. 

Dalam kaitannya dengan keterampilan abad 21, keterampilan menulis dapat 

memerlukan keterampilan berpikir kreatif dan kritis, karena dalam ketarampilan 

menulis dibutuhkan kemampuan berpikir dan bernalar.   

Keterampilan menulis adalah salah satu bagian dari literasi. Membaca dan 

menulis disebut sebagai ibu dari literasi. Pengimplementasian literasi dalam 

proses pembelajaran memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap 

perkembangan keterampilan berbahasa siswa di SD. Literasi bahasa berfokus pada 

pengembangan keterampilan dasar individu untuk memahami dan menggunakan 

keterampilan berbahasa (Rahman dkk. 2018). “New literacy concepts should be 

considered an integral part of humans’ development, so they are more aware of th 

challenges” yaitu bahwa konsep literasi yang baru harus terintergrasi dengan 
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perkembangan manusia, sehingga mereka akan lebih perhatian terhadap 

tantangan-tantangan (Rahman, Widya, & Yugafiati, 2018). 

Terkait dengan kemampuan literasi siswa sekolah dasar, Indonesia 

memiliki capaian literasi yang masih rendah. Berdasarkan hasil survei lembaga 

internasional, kemampuan literasi masyarakat Indonesia masih dibawah rata-rata 

negara-negara yang disurvei. Penilaian yang dilakukan PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study), yakni studi internasional tentang literasi 

membaca untuk siswa sekolah dasar yang dikoordinasikan oleh IEA (The 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Survei 

ini dilaksanakan setiap 5 tahun, dan pada survei tahun 2011, Indonesia memiliki 

peringkat 42 dari 45 negara yang disurvei. Sementara itu INAP (Indonesia 

National Assessment Programme) atau AKSI (Asesmen Kemampuan Siswa 

Indonesia) menunjukan bahwa kemampuan literasi siswa Indonesia masih 

memprihatinkan dan masuk dalam kategori kurang yakni 46,83% (Puspendik, 

2016). Survei minat baca yang dilakukan Perpusnas tahun 2015 di 28 

kota/kabupaten di 12 provinsi dengan 3.360 responden antara lain menunjukkan, 

70% memiliki frekuensi membaca antara 0 – 2 kali dan 2-4 kali per minggu, 

sedangkan untuk lama membaca sebagian besar (63%) hanya berkisar antara 0-2 

jam per minggu. Berdasarkan data tersebut capaian literasi siswa Indonesia masih 

rendah. Oleh karena itu diperlukan upaya dalam meningkatkan kemampuan 

literasi siswa sekolah dasar di Indonesia. 

Menulis merupakan kegiatan seseorang dalam mengorganisasikan 

pengetahuan dan pengalaman, kebahasaan, produktif, dan ekspresif (Istiqomah & 

Karim, 2018). Menulis merupakan proses yang menghasilkan wacana yang 

melibatkan ide, penyusunan, dan penyesuaian berdasarkan kerangka yang di 

bentuk sehingga komunikasi terjadi tidak secara langsung (Amalia, Sukirman, & 

Darmawan, 2017). Menulis adalah sebuah proses kreativitas menuangkan suatu 

gagasan ke dalam sebuah tulisan dengan mencari, menemukan, sumber yang baru 

agar jelas dan menarik (Yunus, Supratmi, Badriyah, & Setiawati, 2014). 

 Keterampilan menulis adalah kemampuan menyampaikan pesan atau 

menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa yang tersusun. Maka dari itu, 
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dalam memperoleh Bahasa Indonesia melalui kemampuan mengarang siswa dapat 

mengkomunikasikan pikiran, pikiran, dan perasaan dalam mengarang yang cerdas 

dengan menggunakan ejaan yang tepat. 

Keterampilan ini membutuhkan informasi, kemampuan, strategi, dan latihan 

yang gigih. Menulis adalah menggantung kata-kata menjadi sebuah kalimat dan 

membentuk bagian-bagian penting. Oleh karena itu, dominasi jargon, keputusan 

kata, dan struktur kalimat yang tepat juga diperlukan (Cahyani, Amalia, & 

Sastromiharjo, 2017). Salah satu materi menulis yang dapat dikembangkan di 

kelas V sekolah dasar adalah menulis karangan narasi. Narasi adalah karangan 

yang menceritakan tentang peristiwa berdasarkan fiktif atau nonfiktif. Narasi 

terbagi menjadi 2 bagian yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif (Keraf, 

2007). Narasi ekspositoris merupakan tulisan narasi yang mengisahkan 

serangkaian yang benar-benar terjadi atau fakta, paragraf narasi ekspositoris 

disebut juga dengan paragraf narasi nonfiksi. Sedangkan narasi sugestif, 

merupakan tulisan narasi yang mengisahkan sesuatu yang bersifat tidak nyata atau 

khayal (Ramadhan & Indihadi, 2020). 

Namun, keterampilan menulis adalah keterampilan bahasa yang paling sulit 

untuk dikuasai siswa. Rendahnya kemampuan siswa dalam mengarang sangat 

diidentikkan dengan melemahnya kebiasaan menulis di Indonesia seiring dengan 

pesatnya perkembangan inovasi. (Budiani, 2018). Rendahanya keterampilan 

menulis narasi ekspositoris disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebab kesulitan 

siswa dalam menulis karangan adalah karena guru kurang tepat dalam memilih 

model pembelajaran pada saat pembelajaran pembelajaran berlangsung. 

(Rahayuningsih, 2020). Demikian pula pembelajaran yang dilakukan oleh 

pengajar sebenarnya menggunakan sistem pendidikan yang masih konvensional. 

Metode pengajaran masih konvensional dan terfokus pada guru. Guru 

memberikan ceramah kepada siswa sementara siswa hanya mendengarkan 

(Amalia, 2017). Saat mengajarkan keterampilan menulis, guru sekolah dasar 

sering memberikan penjelasan langsung secara teoritik, karena guru masih 

menganggap bahwa menulis hanya sebagai pengetahuan saja, bukan menjadi 

suatu hal yang perlu dikembangkan menjadi keterampilan yang bertujuan nantinya 
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dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu pendahnya 

kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dikarenakan pemahaman dan 

pengetahuan siswa tentang menulis karangan narasi masih terbatas. Tidak sedikit 

siswa yang kurang memahami konsep dari karangan narasi (Gina, Iswara, & 

Jayadinata, 2017).  Hal ini juga dikarenakan kemampuan berpikir kreatifnya 

kurang, sehingga siswa kesulitan dalam menulis. Namun seiring perkembangan 

zaman konsep literasi bertambah luas menjadi lliterasi numerasi, literasi sains, 

literasi finansial, literasi budaya, serta literasi digital (Rahman, 2018). 

Kesulitan menulis teks naratif yang sering dihadapi siswa antara lain 

kurangnya penggunaan kata yang tepat, struktur tata bahasa, dan kosakata. 

Kesulitan tersebut membuat siswa kurang kreatif dalam menulis. Dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar, guru hanya menggunakan metode 

konvensional dan sumber buku yang terbatas. (Eliyawati, 2020).  Dengan 

demikian siklus pembelajaran yang dilakukan masih terfokus pada guru, sehingga 

menyebabkan tidak adanya interaksi pembelajaran yang menjunjung tinggi 

kemajuan cara pandang, informasi, kemampuan dan kewibawaan materi. (Atiyah 

& Nugroho, 2020). Siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan 

penalaran mereka. Dengan demikian, anak-anak hanya siap untuk mengingat 

kembali apa yang telah mereka sadari dan tidak memiliki petunjuk bagaimana 

informasi itu dapat diterapkan. (Arisanti, Sopandi, & Widodo, 2016) 

Semua anak punya cerita untuk diceritakan. Tetapi banyak yang terhambat 

dalam kemampuan mereka untuk menuliskannya. Alasan untuk ini mungkin 

termasuk kurangnya kepercayaan diri atau keterampilan praktis, dalam menulis 

(Rumney, Buttress, & Kuksa, 2016). Sebagian besar siswa gagal untuk melihat 

bagaimana menyusun sebuah pemaparan cerita yang baik, bagaimana membuat 

kalimat yang baik atau daya fikir kreatif anak masih belum memadai. Tidak 

adanya kemampuan siswa untuk menguasai materi disebabkan karena siswa 

tenggelam dalam mendapatkan pembelajaran karena pada umumnya siswa akan 

jauh dari siswa yang hanya memperhatikan arahan dari pengajar, sehingga siswa 

tidak mendominasi materi. (Mas'udah, 2010). Mengenai penjelasan ini, agar siswa 

berbakat dalam menulis karangan, penting untuk ditopang oleh dominasi gagasan 
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yang baik tentang jenis teks yang akan ditulis. Selanjutnya, selain pentingnya 

kemampuan menulis, otoritas ide atau penguasaan konsep juga penting untuk 

dimiliki siswa (Setiawan, Hartati, & Sopandi, 2019). 

Beberapa masalah terkait menulis karangan narasi jika dilihat berdasarkan 

aspek kebahasaan yang meliputi isi atau gagasan, kesesuaian isi dengan judul, 

diksi (pilihan kata), kerapihan tulisan, serta ejaan dan tanda baca (Sugiharti & 

Wulandari, 2017). Selain itu sebagian besar masyarakat kita masih suka 

mendengar dan berbicara daripada membaca dan menulis karena masyarakat kita 

masih menganut budaya lisan (Hikamudin & Hartati, 2018). Masalah lainnya 

yaitu bahwa Ketidaksesuaian topik mengarang dengan kelebihan siswa membuat 

kemampuan mengarang siswa menjadi rendah. Pemilihan topik sangat penting 

pada kualitas menarik siswa untuk menulis. Ketidakkonsistenan subjek dengan 

kualitas siswa mempengaruhi pembatasan pemikiran dalam menulis (Cahyani, 

Nugroho,  & Rahma, 2019). Dalam menulis paragraf, siswa tidak menggunakan 

huruf kapital pada awal kalimat, tidak membubuhkan tanda titik pada akhir 

kalimat dan menulis kalimat dalam bentuk yang terpisahpisah (Marlinda, Sunarya, 

& Iswara, 2017). Sementara itu masalah keterampilan menulis terkait dengan tata 

bahasa adalah masih ada penggunaan kata yang disingkat, kata penghubung yang 

sering digunakan adalah “dan”, paragraf belum menjorok ke dalam, antara 

paragraf satu dengan yang lainnya tidak berkesinambungan, masih ada 

penggunaan kata-kata yang tidak baku, penggunaan tanda baca masih berantakan, 

serta banyak pengulangan kata dan penggunaan kosakata yang belum variatif. 

Masalah dalam menulis sangat berpengaruh pada kemampuan siswa yang 

lainnya, Hal ini dikarenakan penilaian di sekolah sampai ke perguruan tinggi 

masih banyak mengandalkan keterampilan menulis. Apabila masalah menulis 

tidak tertangani dengan tepat maka akan berdampak pada masalah yang lebih 

serius seperti plagiarisme. Sangat penting bagi siswa untuk belajar menulis dan 

meningkatkan keterampilan menulis di sekolah dasar tingkat pendidikan. Persepsi 

mereka tentang menulis berkembang selama periode ini yang bantu mereka untuk 

membangun fondasi bagi mereka sukses dalam menulis (Mongar & 

Chalermnirundorn, 2020). Oleh sebab itu, diperlukan suatu kebiasaan menulis 
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sehingga menjadi kegiatan rutin siswa sejak mengenyam pendidikan dasar yaitu di 

SD. Dampak yang akan timbul lainnya adalah pada kinerja otak manusia jika 

secara total meninggalkan kebiasaan menulis tangan (Dewi, 2016). Selanjutnya, 

kemampuan manusia untuk mengingat, belajar dan bekerja dapat berkurang. Hasil 

dari penelitian ilmu saraf telah menemukan jalur saraf khusus di otak kita yang 

harus digerakkan oleh kemampuan mesin yang baik untuk menyusun. Jalur saraf 

ini sangat memengaruhi eksekusi memori dan ukuran pembelajaran seseorang 

Aguirre (Dewi, 2016). 

Dari dampak-dampak di atas maka dapat diketahui bahwa kemampuan 

menulis merupakan kemampuan yang sangat penting. Masalah keterampilan 

menulis masih dapat diatasi dengan melatih keterampilan menulis siswa sejak 

dini, salah satunya dengan menulis karangan narasi ekspositoris yang sudah dapat 

dilatih pada siswa sekolah dasar. Kegiatan menulis siswa pada jenjang sekolah 

dasar masih dilakukan melalui kegiatan menulis langsung dengan tangan (bukan 

mengetik). Sehingga hal ini juga dapat melatih motorik halus siswa. 

Faktor utama terkait penyebab keterampilan menulis narasi ekspositoris 

adalah cara mengajar guru atau metode dan model pembelajaran yang kurang 

tepat dalam mengajarkan keterampilan menulis siswa sekolah dasar. Peranan guru 

sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru yang merancang proses 

pembelajaran. Pengajar harus pandai dalam memilih model pembelajaran yang 

tepat agar siswa tidak kelelahan selama proses pendidikan dan pembelajaran serta 

materi yang akan disampaikan oleh pendidik kepada siswa dapat diolah dengan 

baik. Hal ini akan lebih mengembangkan hasil belajar siswa namun juga akan 

meningkatkan kualitas guru dalam mendidik. 

Siswa sebagai individu memiliki karakteristik dan gaya belajar yang beragam 

sehingga guru perlu memfasilitasi setiap siswa sesuai gaya belajarnya tersebut 

(Rahman, 2017). Salah satu caranya adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran yang menarik bagi siswa. Jika persepsi positif tumbuh dalam pikiran 

segar mereka, menulis menjadi menyenangkan bagi mereka (Mouri, 2016). Dalam 

mengerjakan pembelajaran yang dinamis, menarik, dan menyenangkan, guru 

harus maju menggunakan teknik yang menarik dan berubah (Rhiantini, Sunarya, 
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& Iswara, 2017). Oleh karena itu, kegiatan menulis perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kepentingan para siswa. Sama pentingnya, semua kegiatan menulis 

harus terhubung dengan situasi kehidupan nyata bila memungkinkan (Hussain, 

2017). Namun apabila guru tidak tepat dalam memilih metode atau model dalam 

pembelajaran menulis, maka siswa juga akan kesulitan dalam mengembangkan 

kemampuannya tersebut. Rendahnya keterampilan menulis siswa ini dapat dilihat 

dari kesulitan menemukan ide, kesalahan pada struktur karangan, ejaan, hingga 

penggunaan tanda baca. Oleh karena itu faktor yang paling dominan yang 

menyebabkan masalah keterampilan menulis khurusnya menulis narasi adalah 

penggunaan metode atau model pembelajaran yang kurang tepat. 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan,kemudian penulis melakukan 

studi literatur guna mencari solusi untuk mengatasi masalah keterampilan menulis 

narasi ekspositoris yang akan penulis angkat dalam tesis. Berbagai penelitian 

tentang menulis narasi telah dilakukan. Penelitian relevan terdahulu diantaranya 

1) Jajak pendapat yang dilakukan oleh Eliyawati pada tahun 2020  yang berjudul 

Improving Students’ Ability to Write Narrative Texts using Pictures. Hasil dari 

penelitian ini adalah gambar dalam kegiatan menulis naratif secara signifikan 

dapat meningkatkan keterampilan menulis naratif siswa dan membuat 

peningkatan yang cukup besar pada aspek konten, pengorganisasian, kosakata, 

dan tata bahasa. 2) Penelitian yang dilakukan oleh Novy Adilla Sari, Fahrurozzi, 

dan Sumantri tahun 2019 berjudul Improving Narrative Writing Skills Through 

Video Media Utilization in Class V Students of Malaka Jaya  Elementary School 

07 Morning. Hasil dari penelitian ini adalah keterampilan menulis narasi siswa 

pada aspek ide, gagasan, dan alur cerita. 3) Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi 

Agusti dkk. Pada tahun 2019 yang berjudul Improving Writing Ability Of 

Narrative Notes Using Constructivism Approaches Class V Students SDN 03 

Batang Anai Kecamatan Batang Anai. Hasil dari penelitian ini adalah kemampuan 

menulis catatan narasi siswa kelas V SD meningkat pada aspek organisasi isi, 

gagasan. 4) Penelitian oleh Fahrurrozi, Dewi, dan Rachmadtullah tahun 2019 yang 

berjudul Experiential Learning Model based on Creative Thinking in Learning to 

Write Narrative Texts. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan model 
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pembelajaran eksperiensial berbasis berpikir kreatif dalam pembelajaran menulis 

teks naratif pada siswa sekolah dasar di Indonesia memberikan pengaruh yang 

positif khususnya pada aspek ide dan gagasan, tokoh, alur (unsur intrinsik) karena 

model pembelajaran ini merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menerapkan pemahaman materi yang diperoleh 

pada teks naratif. 5) Penelitian yang dilakukan oleh Hikamudin & Hartati tahun 

2018 yang berjudul Improving Story Writing Skills With Mind Mapping Assisted 

By Video And Picture Media to Class V Students. Hasil dari penelitian ini adalah   

model mind mapping berbantuan video dan gambar telah terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas V SDN Kamojing menjadi 

berkualitas baik pada aspek ide, gagasan, alur dan tokoh  cerita. 6) Penelitian yang 

dilakukan oleh Indra Suhendra tahun 2020 yang berjudul Penguasaan Konsep dan 

Keterampilan Menulis Narasi melalui Pembelajaran RADEC menggunakan 

Google Classroom pada Siswa Sekolah Dasar. Hasil penelitian ini adalah 

penguasaan konsep dan keterampilan menulis narasi siswa meningkat pada aspek 

judul, ide dan gagasan, keterpaduan ide dan gagasan, informasi fakta dan 

karangan, serta penggunaan ebi. 7) Penelitian yang dilakukan oleh Riana dan 

Setiadi  pada tahun 2016 yaitu tentang keterampilan menulis narasi ekspositoris 

yang ditingkatkan dengan model mind mapping pada siswa kelas XII SMK. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa keterampilan menulis karangan narasi ekspositoris 

siswa dapat meningkat pada aspek ide, gagasan, dan struktur kalimat. 8) 

Penelitian yang dilakukan oleh Martavia, Thahar, & Asri pada tahun 2016 yang 

berjudul Hubungan Minat Baca dengan Keterampilan Menulis Narasi Ekspositoris 

Siswa Kelas VII SMP Negeri 11 Padang. Hasil penelitian mengatakan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara minat baca dengan keterampilan 

menulis narasi ekspositoris siswa kelas VII SMP Negeri 11 Padang. 

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa 

penggunaan media seperti gambar, video, pendekatan konstruktivsime, teknik 

mind mapping, model kooperatif, model Experiential Learning, dan model 

pembelajaran RADEC, hingga minat membaca dapat meningkatkan keterampilan 

menulis khususnya pada keterampilan menulis karangan narasi. Namun ada aspek 
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atau indikator-indikator keterampilan menulis lainnya yang belum meningkat 

dengan signifikan. Setelah penulis melakukan kajian dan menemukan kelemahan-

kelamahan pada penelitian relevan tersebut maka penulis memutuskan untuk 

menggunakan model pembelajaran RADEC dalam mengatasi permasalahan yang 

penulis temukan. Selain itu penelitian dengan model RADEC untuk meningkatkan 

keterampilan menulis narasi ekspositoris juga masih sedikit. Sehingga penulis 

tertarik untuk menerapkan model RADEC pada permasalahan ini. Adapun 

indikator yang ingin ditingkatkan oleh penulis adalah isi, organisasi, penggunaan 

bahasa, kosakata, dan mekanik.  

Pemilihan model pembelajaran ini didasari oleh beberapa hal diantaranya 

pertama, model pembelajaran RADEC merupakan model pembelajaran yang 

kegiatannya cukup lengkap karena RADEC sendiri merupakan singkatan dari 

Read (membaca), Answer (menjawab), Discuss (diskusi), Explain (menjelaskan), 

dan Create (mencipta/membuat). Kegiatan-kegiatan tersebut mengarahkan siswa 

untuk belajar secara mandiri dan utuh. Kedua, model pembelajaran RADEC dapat 

mengakomodir keterampilan lainnya seperti membaca pemahaman karena ada 

tahap Read, penguasaan konsep pada tahap Answer, berbicara pada tahap Discuss 

dan Explain, berpikir kritis dan kreatif dalam tahap Create. Sehingga dengan 

menggunakan model pembelajaran RADEC ini tidak hanya keterampilan menulis 

saja yang dapat ditingkatkan, namun juga dampak pengiring lainnya. Ketiga, di 

abad ke-21 ini, pendidikan memiliki peran penting bagi peserta didik untuk dapat 

memiliki kemampuan dalam belajar yang inovasi, kemampuan dalam 

menggunakan IT, dan bisa bertahan hidup dengan bekerja menerapkan 

keterampilan atau kemampuan dalam hidup (life skills). Dengan model 

pembelajaran RADEC siswa akan dibiasakan untuk mengembangkan 

keterampilan hidup (life skills) seperti berdiskusi dan presentasi sehingga ketika 

sudah mencapai pada tahap pendidikan lebih tinggi atau bahkan bekerja mereka 

sudah terbiasa dan terampil. Keempat, model pembelajaran RADEC mudah 

dihafal oleh guru, karena langkah-langkahnya merupakan singkatan dari nama 

model pembelajaran itu sendiri. Kebanyakan guru kesulitan dalam menerapkan 
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model pembelajaran inovatif karena langkah-langkahnya yang sulit dihafal. Oleh 

karena itu penulis memilih model pembelajaran RADEC. 

Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda sehingga guru perlu 

memfasilitasi siswa sesuai gaya belajarnya (Rahman, 2018). Dalam mengatasi isu 

menulis, pendidik dapat menggunakan model pembelajaran yang menarik dan 

dapat mengaktifkan siswa untuk membangun aspek kognitif, psikomotor atau 

keterampilan, serta afektif atau nilai-nilai secara langsung Cahyani, Amalia, & 

Sastromiharjo (2017). Kemampuan menulis tidak akan terbentuk secara langsung 

alamiah, akan tetapi perlu adanya peroses belajar mengajar (Badarudin, 2016). 

Menulis memerlukan skemata yang baik. Skemata merupakan jaringan 

pengtahuan yang dimiliki siswa atau informasi yang pernah didengar, dibaca dan 

dilihat oleh siswa sehingga terekam ke dalam memori siswa. Dengan demikian 

menulis yang baik dapat dipengaruhi oleh skemata yang baik. Skemata yang 

dimiliki oleh siswa tentunya berbeda-beda, akan tetapi skemata tersebut dapat 

menjadi lebih baik apabila banyak informasi yang didapatkan melalui didengar, 

dibaca serta dilihat oleh peserta didik. Apabila lebih banyak informasi yang 

didapat oleh siswa maka semakin bagus juga skemata yang dimiliki. oleh siswa. 

Dengan demikian guru harus banyak memberikan informasi yang baik kepada 

siswa sehingga siswa dapat menyimpannya di dalam memori. Bukan hanya itu, 

siswa juga harus dituntut untuk membaca karena bukan melalui mendengar dan 

melihat saja akan tetapi melalui membaca juga akan menambah informasi yang 

didapat sehingga siswa dapat menulis dengan baik Zaho dalam (Huda, 2018).  

Tata cara membaca buku atau cerita sebelum menyusun bagian yang berisi data 

atau materi yang akan kita buat merupakan salah satu latihan yang akan dilakukan 

saat membaca buku. (Widyastuti, Iswara, & Isrok’atun, 2017). 

Dari penjelasan di atas, maka penulis memutuskan untuk memilih model 

pembelajaran RADEC dalam memecahkan masalah menulis karangan narasi 

ekspositoris. Model pembelajaran RADEC yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran dan mendorong siswa untuk dapat belajar secara 

mandiri guna menjawab tantangan abad 21 (Sopandi, 2017). Model pembelajaran 

ini dirancang supaya sesuai dengan karakeristik siswa dan guru yang ada di 
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Indonesia. Langkah-langkah pembelajaran RADEC juga diatur untuk 

memudahkan guru untuk menerapkannya pada proses pembelajaran. Langkah-

langkah model pembelajaran RADEC sederhana untuk diterapkan oleh guru 

sekolah dasar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai pilihan model 

pembelajaran kreatif di Indonesia. (Sopandi, Pratama, & Handayani. 2018),. 

Selain tidak sulit untuk mengingat sintaks atau langkah-langkahnya, model 

pembelajaran ini bergantung pada kerangka persekolahan Indonesia yang 

mengharapkan siswa untuk memahami berbagai ide logis dalam waktu yang 

terbatas. Model pembelajaran ini merupakan lompatan maju terbaru dalam 

pengajaran yang perlu mencapai kemampuan, karakter, dan pendidikan abad ke-

21 yang disertai dengan landasan untuk ujian yang diadakan oleh sekolah atau 

perguruan tinggi. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa model 

pembelajaran RADEC sangat mempengaruhi hasil belajar, baik yang terletak pada 

materi, kesepakatan yang diperhitungkan secara khusus maupun kemampuan 

belajar yang disusun, khususnya kemampuan berpikir imajinatif. (Jumanto, 

Sopandi, & dkk., 2018).  

Selain mengamati keterampilan menulis narasi, penulis juga akan melihat 

pengaruh model pembelajaran RADEC terhadap penguasaan konsep siswa. 

Penguasaan konsep di sini adalah konsep tentang karangan narasi ekspositoris. 

Pembelajaran menulis yang teoretis akan lebih banyak memberi teori dari pada 

praktik (Cahyani, Nugroho, & Rahma, 2019). Salah satu faktor penyebab utama 

masalah keterampilan menulis karangan narasi ekspositoris ini adalalah 

kuranganya penguasaan konsep siswa tentang jenis karangan itu sendiri. Masih 

banyak siswa yang keliru dan sulit membedakan jenis karangan satu dengan yang 

lain. Oleh karena itu dibutuhkan penguasaan konsep yang baik agar mereka tidak 

keliru dalam menulis karangan yang akan mereka buat.  

Kebaruan penelitian yang penulis lakukan pada penelitian kesempatan kali 

ini adalah jenis karangan narasi yang dipilih yaitu karangan narasi ekspositoris 

atau narasi non fiksi. Jenis karangan ini dipilih karena menyesuaikan kompetensi 

dasar pelajaran Bahasa Indonesia di kelas V yaitu yang lebih banyak mempelajari 

teks non fiksi. Teks-teks tersebut berisi tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian 
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yang telah terjadi dan dibuat menjadi sebuah karangan. Maka peneliti memilih 

untuk mengembangkan keterampilan menulis karangan narasi ekspositoris. Narasi 

ekspositoris adalah tulisan narasi yang mengisahkan serangkaian yang benar-

benar terjadi atau fakta, paragraf narasi ekspositoris disebut juga degan paragraf 

narasi nonfiksi. Sedangkan narasi sugestif, merupakan tulisan narasi yang 

mengisahkan sesuatu yang bersifat tidak nyata atau khayalan (Ramadhan & 

Indihadi, 2020). Selain itu penelitian ini juga dilakukan di masa pandemi covid-

19.  

Menurut Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap 

tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi covid-19, pembelajaran tatap muka di 

zona hijau dan kuning sudah diperbolehkan. Jam belajar selama pandemi covid-19 

pun harus dikurangi. Bahkan untuk beberapa daerah pembelajaran masih 

dilaksanakan secara daring. Hal ini akan berdampak pada kegiatan pembelajaran 

di sekolah yang waktunya sangat terbatas. Walaupun begitu para guru mencari 

segala cara agar kualitas pembelajaran tetap baik. Sejalan dengan pernyataan “A 

decent school climate will help understudies shape the capability of understudies 

either exclusively, or the school local area itself. Consequently, schools should 

keep on making a charming learning air despite the fact that it is during the 

Coronavirus pandemic” (Combe, 2020). Untuk mengatasi hal tersebut maka 

penggunaan model RADEC menjadi solusinya. Pada model pembelajaran ini 

siswa diharuskan membaca terlebih dahulu materi yang akan dipelajari dan 

menjawab pertanyaan prapembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Sehingga 

pada saat mulai belajar sebenarnya siswa dapat lebih optimal dalam memahami 

pembelajaran dengan waktu yang terbatas tersebut. Berdasarkan uraian di atas 

maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran RADEC terhadap Penguasaan Konsep dan Keterampilan Menulis 

Karangan Narasi Ekspositoris pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar”. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka beberapa pertanyaan penelitian yang 

dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana penguasaan konsep karangan narasi ekspositoris siswa melalui 

model pembelajaran RADEC? 

2) Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada penguasaan konsep narasi 

ekspositoris antara siswa yang menerapkan model pembelajaran RADEC 

dengan siswa yang tidak menerapkan model pembelajaran RADEC? 

3) Bagaimana keterampilan menulis karangan narasi ekspositoris siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran RADEC? 

4) Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada keterampilan menulis narasi 

ekspositoris antara siswa yang menerapkan model pembelajaran RADEC 

dengan siswa yang tidak menerapkan model pembelajaran RADEC? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

memperoleh gambaran secara komprehensif tentang pengaruh model 

pembelajaran RADEC terhadap penguasaan konsep dan keterampilan menulis 

karangan narasi ekspositoris pada siswa kelas V sekolah dasar. Namun secara 

khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mendeskripsikan penguasaan konsep karangan narasi ekspositoris siswa 

melalui model pembelajaran RADEC. 

2) Mengetahui pengaruh model pembelajaran RADEC terhadap penguasaan 

konsep karangan narasi ekspositoris siswa. 

3) Mendeskripsikan keterampilan menulis karangan narasi ekspositoris siswa 

dengan menerapkan model pembelajaran RADEC. 

4) Mengetahui pengaruh model pembelajaran RADEC terhadap keterampilan 

menulis karangan narasi eskpositoris siswa. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan yang dapat 

menjadi masukan berarti bagi pembaharuan kegiatan pembelajaran, sehingga 

dapat memberikan pengetahuan baru khususnya pada pembelajaran pemahaman 

konsep dan menulis karangan narasi ekspositoris siswa sekolah dasar. 

1) Manfaat Teori 

Secara teoritis melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

pengetahuan baru yakni mengenai penerapan model pembelajaran RADEC dalam 

pembelajaran penguasaan konsep dan menulis karangan narasi ekspositoris yang 

disesuaikan dengan tujuan, materi, karakteristik siswa dan kondisi pembelajaran. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis melalui penelitian ini diharapkan para ahli pelatihan, untuk 

situasi ini pendidik, memiliki peran penting sebagai fasilitator sehingga mereka 

membutuhkan data untuk memiliki pilihan untuk mengembangkan pendekatan 

pembelajaran yang memberikan pertemuan yang signifikan kepada siswa. 

Pendidik dapat menumbuhkan kapasitas tersebut secara efektif akan memperoleh 

tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini 

diharapkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan model 

pembelajaran RADEC terhadap penguasaan konsep dan keterampilan menulis 

karangan narasi ekspositoris siswa sekolah dasar. 


