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ABSTRAK 

Dewi, Kustiyanti. 2017. Keefektifan Metode Giving Question and Getting Answer 

dalam Pembelajaran Menulis Narasi pada Siswa Kelas IV SDN 

Randugunting 2 Kota Tegal, Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Drs. Suwandi, M.Pd. dan Dr. Kurotul Aeni, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci: minat belajar; hasil belajar; metode giving question and getting 

answer (GQGA) 

 

Pembelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan menulis narasi 

pada umumnya masih menggunakan pembelajaran konvensional, yang membuat 

pembelajaran terlihat monoton. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan metode 

pembelajaran untuk  mengaktifkan siswa serta membuat proses pembelajaran lebih 

bervariatif dan inovatif. Salah satu metode yang sesuai dengan karakteristik siswa 

sekolah dasar adalah penggunaan metode GQGA. Tujuan pelaksanaan penelitian 

ini yaitu untuk menguji keefektifan metode GQGA pada materi menulis narasi 

siswa kelas IV di SDN Randugunting 2 Kota Tegal. 

Desain penelitian yang digunakan yaitu quasi experimental dengan bentuk 

nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 

IV SDN Randugunting 2 dan 7 Kota Tegal. Sampel penelitian ini menggunakan 

semua anggota populasi (sampling jenuh). Anggotanya berjumlah 59 siswa yang 

terdiri dari 29 siswa dari kelas IV SDN Randugunting 2 dan 30 siswa dari kelas IV 

SDN Randugunting 7. Variabel bebas penelitian ini yaitu metode GQGA sedangkan 

variabel terikatnya yaitu minat dan hasil belajar. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumentasi, wawancara, observasi, tes, 

dan angket. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu dokumentasi, 

pedoman wawancara, soal tes, dan angket. Analisis data pada penelitian ini meliputi 

deskripsi data, uji prasyarat analisis, dan analisis akhir (pengujian hipotesis). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji independent sampel t test, 

data minat belajar siswa menunjukkan bahwa thitung>ttabel (2,570>2,002) dan 

signifikansinya 0,013<0,05. Sementara itu, data hasil belajar siswa menunjukkan 

bahwa thitung>ttabel (3,960>2,002) dan signifikansi 0,000<0,05, disimpulkan terdapat 

perbedaan minat dan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa kelas IV yang 

menggunakan metode giving question and getiing answer dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan rumus 

uji one sampel t test, data minat belajar siswa menunjukkan bahwa thitung>ttabel 

(8,873>1,701). Hasil uji hipotesis hasil belajar siswa menunjukkan bahwa thitung > 

ttabel (5,252>1,701). Berdasarkan data tersebut disimpulkan penggunaan metode 
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GQGA efektif terhadap minat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menulis narasi. Saran bagi guru, diharapkan mulai menggunakan 

metode GQGA dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi Menulis Narasi; 

sekolah hendaknya mendukung para guru untuk mengikuti seminar pendidikan atau 

diklat terkait pentingnya inovasi pembelajaran Bahasa Indonesia di SD. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan merupakan kajian pertama dalam penelitian. Pada bab penda-

huluan dijelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatas masalah, 

paradigma penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Penjelasan mengenai bab pendahuluan sebagai berikut: 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan hal paling dasar dan penting untuk kehidupan manusia, baik secara 

individu maupun sebagai warga negara. Pendidikan dalam arti luas telah dilasanakan sejak 

manusia lahir. Pendidikan memiliki arti penting dalam kehidupan suatu bangsa, ter-masuk 

bagi bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap 

kemajuan pendidikan bangsa. Kebutuhan akan pendidikan berlang-sung sepanjang hayat. 

Munib (2012:28) mengemukakan, “Pendidikan dimulai setelah anak lahir bahkan sebelum 

anak lahir (pendidikan prenatal), dan akan berlangsung terus sampai manusia meninggal 

dunia, sepanjang ia menerima pengaruh-pengaruh”. 

Negara Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam UUD 1945. 

Tujuan negara Indonesia terdapat dalam UUD 1945 alenia keempat berbunyi: 

“ . . . untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, . . . 
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Salah satu tujuan Negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Diperlukannya suatu pendidikan untuk Negara Indonesia Pendidikan merupakan 

komponen utama dalam mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan 

Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

menyatakan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif dapat 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3, menyatakan, “Pendidikan nasional 

berfungsi untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang ber-

iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.  

 Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka diperlukan sistem 

pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga menengah yang mencakup berbagai 

komponen dalam mata pelajaran. Sekolah dasar merupakan bagain dari sistem 

pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan bagian terpadu dari sistem pendi-

dikan nasional. Pelaksanaan pendidikan dasar berpedoman pada seperangkat aturan 

dan rencana tentang pendidikan yang dikemas dalam kurikulum. 

Kurikulum merupakan bagian dari satuan pendidikan, pendidikan memiliki 

peranan yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut 

ditumbuhkembangkan melalui proses belajar mengajar untuk mengembangkan 
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kemampuan siswa yang berujung pada perubahan tingkah laku dengan cara mem-

berikan bantuan berupa bimbingan, pengajaran kepada siswa. 

Pencapaian tujuan pendidikan memerlukan suatu proses pendidikan yang 

tidak terlepas dari kegiatan belajar mengajar. Proses dari kegiatan belajar mengajar 

bertujuan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 56 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah Pasal 1 menyatakan, Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah selanjutnya disebut Standar Proses. Standar Proses merupakan kriteria 

mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah 

untuk mencapai kompetensi lulusan. 

Adanya standar proses yang memadai maka akan memberikan hasil belajar 

yang baik. Hasil belajar yang baik adalah hasil belajar yang sesuai dengan standar 

kelulusan yang telah ditetapkan dalam setiap tujuan pembelajaran yang disesuaikan 

dengan standar penilaian pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 66 Tahun 2013 menyatakan, Penilaian hasil belajar siswa pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendi-

dikan yang berlaku secara nasional. 

Penilaian pembelajaran dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Proses pem-

belajaran merupakan kegiatan belajar siswa di sekolah dengan adanya interaksi 

antara guru dengan siswa. Guru adalah faktor kunci dalam kegiatan belajar siswa 

di sekolah. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam keseluruhan program 

pendidikan di sekolah karena sebagai manajer pembelajaran, membuat rencana 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran secara efektif, menguasai materi dan 
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metode pembelajaran, mengevaluasi proses dan hasil belajar, meningkatkan ke-

mampuan siswa, memotivasi dan membantu tiap siswa untuk mencapai prestasi 

belajar secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangan dan kesempatan yang 

dimiliki siswa. 

Guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga membuat siswa nyaman, aktif dan berminat untuk mengikuti proses 

pembelajaran yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya.  

Hasil belajar yang baik yaitu hasil belajar yang mampu memberikan 

pengalaman dan bermakna bagi siswa dengan adanya peningkatan kemampuan 

atau perubahan tingkah laku. Suprijono (2013:5) mengemukakan, “Hasil belajar 

adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apre-

siasi dan keterampilan”. Rifa’i dan Anni (2009:85) menjelaskan,  hasil belajar me-

rupakan perubahaan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan be-

lajar. Hasil belajar baru dapat diperoleh setelah siswa mengalami aktivitas belajar. 

Siswa yang mengalami aktivitas belajar mengenai sebuah konsep akan 

menemui penguasaan konsep sebagai hasil belajar siswa. Hasil belajar yang baik 

akan memberikan pengaruh pada penguasaan konsep, maka kemampuan siswa 

akan meningkat setelah melakukan proses pembelajaran. Kemampuan pembelajar-

an adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya 

proses belajar pada siswa. 

Meningkatkan kemampuan belajar banyak jenisnya, Slameto (2013:54) men-

jelaskan, faktor-faktor yang memengaruhi belajar tergolongkan menjadi faktor 
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intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi faktor jasmaniah yaitu faktor ke-

sehatan dan cacat tubuh; dan faktor psikologis yaitu faktor intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Faktor ekstern adalah faktor 

keluarga dan faktor sekolah. 

Slameto (2013:57) menjelaskan, minat adalah salah satu faktor belajar secara 

internal, sehingga dalam membentuk kemampuan belajar yang baik maka diperlu-

kan karakteristik proses pembelajaran yang bermakna. Karakteristik proses pembe-

lajaran yang bermakna harus disesuaikan dengan karakteristik belajar siswa dengan 

tujuan agar siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik, sehingga siswa tidak 

tertinggal dalam pembelajaran. Hal itu menimbulkan minat, keinginan dari dalam 

diri siswa untuk mengikuti proses pembelajaran, karena siswa merasa nyaman 

dengan pembelajaran. 

Karakteristik pembelajaran yang baik selalu adanya keefektifan komunikasi 

antara siswa dengan guru. Mujiono (2013:26) menjelaskan, dalam meningkatkan 

keterlibatan langsung siswa pada kegiatan pembelajaran diperlukan rancangan 

kegiatan pembelajaran yang mempertimbangkan karakteristik siswa dan karak-

teristik isi pelajaran, implikasinya adalah adanya kemampuan guru untuk bertindak 

sebagai manajer atau pengelola kegiatan pembelajaran yang mampu mengarahkan, 

membimbing, dan mendorong siswa kearah tujuan pengajaran yang ditetapkan.  

Peran siswa adalah bertindak belajar, yaitu mengalami proses belajar, 

mencapai hasil belajar yang digolongkan sebagai dampak pengiring. 

Mudjiono (2013:5) menyatakan peran guru dalam pembelajaran yaitu 

membuat desain intruksional, menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar, bertindak mengajar atau membelajarkan, mengevaluasi 

hasil belajar yang berupa dampak pengajaran. Dengan belajar maka 

kemampuan mental semakin meningkat, hal itu sesuai dengan 
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perkembangan siswa yang beremanisipasi diri sehingga menjadi utuh 

dan mandiri (Winkel, 1991; Biggs & Telfer, 1987; Monks, Knoer 7 

Siti Rahayu, 1989). 

 

Berdasarkan karakteristik peranan guru tersebut maka diperlukan guru yang 

efektif. Pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, diharapkan meningkatkan 

keefektifan hasil pembelajaran. Guru yang efektif tidak hanya mengetahui tentang 

materi-materi apa saja yang harus disampaikan tetapi lebih kepada memahami 

tentang keterampilan mengajar. Bukan hanya mengetahui materi yang akan diajar-

kan tetapi mengetahui bagaimana cara mengkomunikasikan pengetahuan guru 

terhadap siswa.  

Keefektifan pembelajaran adalah usaha yang dilakukan untuk menjadikan 

proses belajar yang dilakukan dapat berhasil dan berdaya guna bagi siswa. Hal itu 

berarti bahwa siswa dapat mencapai skor rata-rata pengerjaan hasil tes ujian dengan 

kriteria tuntas. Slameto (2013:54) menjelaskan, faktor-faktor yang memengaruhi 

keefektifan belajar secara psikologis adalah inteligensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan yang secara iternal akan memengaruhi psikologi 

anak dalam belajar. Slameto (2013:57) menjelaskan. 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, 

diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi 

berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara (tidak 

dalam waktu yang lama) dan belum tentu diikuti dengan perasaan 

senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari 

situ diperoleh kepuasan. 

Minat memiliki pengaruh yang besar dalam belajar, karena jika bahan yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa maka siswa tidak akan belajar dengan 

sebaik-baiknya. Siswa tidak mendapatkan kepuasan dari pelajaran itu, sehingga 
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tidak adanya perubahan tingkah laku dalam belajar. Kemampuan siswa tidak ada 

yang berubah apabila siswa tidak mengalami perubahan tingkah laku dalam belajar. 

Maka bahan pelajaran yang menarik minat siswa, lebih mudah dipelajari dan 

disimpan karena minat kegiatan siswa. 

Kemampuan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh minat siswa dalam 

pembelajaran, karena jika siswa tidak berminat maka siswa segan-segan untuk 

belajar, sehingga siswa tidak merasa puas pada pelajaran yang diikuti, maka tidak 

ada perubahan tingkah laku yang ditunjukkan oleh siswa. Pembelajaran yang 

dilaksanakan sekolah dasar merujuk pada kurikulum yang dibuat oleh masing-

masing sekolah. Kurikulum adalah seperangkat rencana, pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dilakukan secara 

operasional, oleh dan dilaksanakan di masing-masing sekolah. Kristiantari (2008:5) 

menjelaskan, pembelajaran di sekolah dasar bertujuan mencapai tujuan pendidikan 

dasar sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003. Mata pelajaran yang wajib diajarkan pada pendidikan dasar adalah Pendi-

dikan Agama., Pendidikan Kewarganegaraan., Bahasa Indonesia., Matematika., 

Ilmu Pengetahuan Alam., Ilmu Pengetahuan Sosial., Seni dan budaya., Pendidikan 

Jasmani dan Olahraga., bahasa daerah, dan bahasa asing. 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus 

dimiliki oleh siswa dari tingkat sekolah dasar. Pembelajaran Bahasa Indonesia ada 

empat keterampilan dasar yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 
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Kemampuan berbahasa sangat diperlukan untuk melakukan komunikasi yang dapat 

dilakukan dengan menggunakan bahasa tulis dan bahasa lisan. 

Kemampuan berkomunikasi adalah kemampuan menyampaikan pesan, pesan 

ini dapat berupa ide (gagasan), keinginan, kemauan, perasaan ataupun interaksi. 

Ada lima faktor yang harus dipadukan dalam berkomunikasi sehingga pesan ini 

dapat disampaikan. Indihadi (2006) dalam (Susanto, 2016:242), yaitu: struktur 

pengetahuan (schemata), kebahasaan, strategi produktif, mekanisme psikofisik, dan 

konteks. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka setiap bangsa Indonesia harus dapat 

berbahasa Indonesia dengan baik agar mampu berkomunikasi dengan lingkungan 

sekitar. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 

tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan Bab III  

mengenai Bahasa Negara bagian kesatu Pasal 25 menyebutkan. 

(1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara 

dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam 

Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan 

yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. 

(2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi 

sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu 

berbagai suku bangsa, serta komunikasi antar daerah dan antar 

budaya daerah.. 

(3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagimana 

dimaksud pada Ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, 

pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan 

kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana 

pengembangan dan pemanfaatan Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan bahasa sebagai media masa. 

Pasal tersebut menjelaskan,  hakikatnya Bahasa Indonesia digunakan sebagai 

sarana komunikasi. Perlunya mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar 
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berfungsi untuk mengembangkan kemampuan bernalar, berkomunikasi, mengung-

kapkan pikiran, perasaan serta membina persatuan dan kesatuan bangsa. 

 Berkomunikasi secara lisan maupun tulis tentunya membutuhkan bimbingan 

guru dalam pembelajarannya, yaitu dengan memberikan fasilitas kepada siswa 

dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Pembelajaran Bahasa 

Indonesia meliputi empat aspek keterampilan berbahasa menurut Tarigan (2008:1) 

yaitu: (1) keterampilan menyimak (listening skills), (2) keterampilan Berbicara 

(speaking skills), (3) keterampilan membaca (reading skills), (4) keterampilan 

menulis (writing skills). 

Secara umum, pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki keterampilan-

keterampilan berbahasa. Keterampilan di atas dikelompokkan menjadi dua macam, 

yakni keterampilan produktif dan keterampilan reseptif. Menulis dan berbicara 

merupakan keterampilan produktif, sedangkan membaca dan mendengar me-

rupakan keterampilan reseptif. Disebut produktif karena keterampilan tersebut 

digunakan untuk memproduksi bahasa demi penyampaian makna, sedangkan 

disebut reseptif karena keterampilan tersebut digunakan untuk menangkap dan 

mencerna makna guna pemahaman terhadap penyampaian dalam bentuk bahasa, 

baik verbal maupun non verbal. 

Kemampuan membaca dan menulis memiliki hubungan yang paling erat 

karena pada saat kita menulis sesuatu, ingin agar tulisan itu dibaca oleh orang lain, 

sehingga diperlukannya strategi-strategi khusus untuk menjadikan tulisan kita 

mampu dibaca dan dipahami oleh orang lain. Mengingat pentingnya keterampilan 

tersebut maka memerlukan pembinaan dari tingkat sekolah dasar. 
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 Pembinaan keterampilan menulis pada tingkat sekolah dasar harus 

disesuaikan dengan karakteristik siswa. Anak sekolah dasar tergolong anak usia 

dini, yaitu masa transisi dari sekolah taman kanak-kanak (TK) ke sekolah dasar. 

Pertumbuhan dan perkembangan siswa merupakan bagian pengetahuan yang harus 

dimiliki oleh guru. setiap perkembangannya memiliki fase yang berbeda dian-

taranya perkembangan intelektual, bahasa, sosial, emosi, dan moral keagamaan. 

Perkembangan intelektual siswa sekolah dasar ditandai dengan karakteristik-

karakteristik perkembangan seperti pertumbuhan fisik dan keseimbangan. 

 Tahap perkembangan siswa pada masa usia dini dilalui secara bertahap. 

Pengenalan karakteristik pembelajaran yang akan diberikan, guru terlebih dahulu 

mengetahui karakteristik siswa dan pada tahap perkembangan mana siswa tersebut 

berada, maka pembelajaran yang diberikan tidak sia-sia. 

 Pada kesempatan kali ini penulis membahas tentang keterampilan berbahasa. 

Luasnya keterampilan berbahasa maka penulis fokuskan pada aspek keterampilan 

menulis narasi. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang penting dalam 

berbahasa agar mampu menyampaikan makna, gagasan dan ide seseorang dalam 

sebuah tulisan agar mampu dipahami oleh orang lain. 

 Menulis merupakan kegiatan menyampaikan pesan atau komunikasi dengan 

bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Menulis bukanlah hal yang sulit tetapi 

bukan juga hal yang mudah. Setidaknya ada 4 unsur yang terlibat yaitu penulis 

sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, saluran atau media berupa tulisan, 

dan pembaca sebagai penerima pesan. Menulis merupakan kegiatan yang komplek 

karena penulis dituntut untuk menyusun dan mengorganisasikan isi tulisannya serta 
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menuangkannya dalam formulasi ragam bahasa tulis dan konvensi penulisan 

lainnya (Suparno, 2011:1.26). 

Kristiantari (2008:99) berpendapat: (1) menulis itu berpikir, (2) menulis 

merupakan proses, (3) menulis merupakan interaksi global dan khusus, dan (4) 

tidak hanya satu cara dalam menulis. Menurut Syafi’e (1998:43) menyatakan. 

Tindakan menulis merupakan tindakan berpikir. Inilah alasan utama 

mengapa menulis hendaknya dipikirkan dikalangan akademis. 

Menulis merupakan salah satu cara yang tertata dalam menciptakan 

makna dan metode paling efektif yang bisa digunakan untuk 

memonitor berpikir manusia. Salah satu substansi retorika dalam 

menulis adalah penalaran yang baik. Hal ini berarti bahwa penulis 

harus mampu mengembangkan cara-cara berpikir yang rasional.  

 

Berdasarkan pentingnya keterampilan menulis maka keterampilan ini sudah 

diberikan sejak ditingkat sekolah dasar. Mengenalkan menulis sejak di tingkat 

sekolah dasar dapat membentuk kebiasaan siswa untuk gemar menulis dan mem-

bantu siswa meningkatkan kemampuan menulis ditingkat lebih lanjut yaitu SMP, 

SMA, Perguruan Tinggi, bahkan dapat membantu siswa menjadi penulis 

profesional. 

 Kenyataannya keterampilan menulis pada tingkat sekolah dasar belum 

tergali secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ibu Sri 

Sainah, S.Pd. selaku wali kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal, pada 16 

November 2016 yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil nilai ulangan akhir 

materi Menulis Surat masih ada setengah dari siswa yang belum memahami betul 

aturan penulisan dengan memperhatikan EYD, kelemahan lainnya dilihat dari hasil 

pekerjaan siswa belum memiliki perbendaharaan kata yang cukup sebagai bekal 

dalam belajar menulis. 
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Pembelajaran keterampilan menulis bukanlah pembelajaran yang dapat 

diberikan dalam waktu singkat, bukan juga pembelajaran yang harus menghafalkan 

banyak teori tetapi pembelajaran keterampilan menulis merupakan pembelajaran 

yang mengajak siswa untuk mengeksplor kemampuan dirinya, mengeksplor 

pengalamannya, menggali kemampuan berbahasa yang dimiliki siswa agar mampu 

merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang indah dan bermakna. 

Kurangnya minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menulis dapat 

mengakibatkan rendahnya keterampilan menulis. Membangun minat tersebut 

penting dilaksanakan karena belajar menulis akan lebih mudah jika seorang anak 

telah mencintai pelajaran tulis menulis terlebih dahulu. Rendahnya keterampilan 

menulis dapat disebabkan oleh rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran 

yang diikuti. Berdasarkan hal itu maka dibutuhkan minat siswa dalam belajar. 

Minat dapat mendorong keinginan siswa untuk lebih fokus pada pembelajaran. 

Pembelajaran menulis dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah 

penguasaan perbendaharaan kata merupakan salah satu aspek penting dalam ke-

lancaran belajar menulis, siswa yang memiliki kosakata kurang akan kesulitan 

dalam mengekpresikan gagasannya, sehingga dalam penulisannya sering kali siswa 

mengulang kata yang sama. Hal ini mengakibatkan terhambatnya kegiatan siswa 

dalam belajar mengembangkan keterampilan menulis. 

Pembelajaran menulis ditingkat sekolah dasar masih belum berjalan semak-

simal mungkin, hal ini karena dalam pembelajaran menulis dikenal dengan sejum-

lah pendekatan pembelajaran menulis. (Shih, 1986; Raimes, 1991) dalam Sutama 

(2016:20) menjelaskan, pendekatan dalam pembelajaran menulis yaitu pendekatan 

konteks, pendekatan proses dan pendekatan pola. Pendekatan proses mengasum-
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sikan bahwa menulis terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap 

penuangan, dan tahap peninjauan. Proses pembelajaran tersebut memerlukan model 

pembelajaran yang tepat dalam kegiatan menulis sebagai penunjang pelaksaan 

tahap tersebut.  

Hal yang kurang menarik dalam pembelajaran proses yaitu kesulitan guru 

dalam menemukan model pembelajaran. Jika disesuaikan dengan tahap perkem-

bangan, maka karakteristik siswa sekolah dasar  termasuk dalam usia kongkrit yaitu 

berkisar antara 7-11 tahun. Piaget (1988) dalam Rifa’i (2012:32) menyebutkan, 

tahap perkembangan kognitif anak melalui tahap sensorimotorik pada usia (0-2 

tahun), praoperasional melalui 3 tahap yaitu sub-tahap simbolis (2-4 tahun), sub-

tahap intuitif (4-7 tahun), tahap operasional kongkrit (7-11), dan tahap operasional 

formal (7-15 tahun). 

Siswa sekolah dasar termasuk pada tahap operasioanl kongkrit (7-11 tahun). 

Pada tahap ini siswa mampu mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih 

dalam bentuk benda kongkrit. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, 

namun hanya pada situasi kongkrit dan kemampuan untuk menggolong-golongkan 

sudah ada tetapi belum bisa memecahkan masalah abstrak. Siswa sekolah dasar 

kelas IV tergolong dalam tahap operasional kongkrit. Pada saat belajar menulis 

siswa memerlukan bantuan berupa metode pembelajaran yang bisa membantu 

siswa untuk mengungkapkan keabstrakan dalam pikirannya, sehingga apa yang 

siswa pikirkan dapat terealisasikan dalam bentuk tulisan. 

Pemilihan model pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil pembe-

lajaran. Suprijono (2015:65) menjelaskan, “Model pembelajaran ialah pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun 
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tutorial”. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan 

termasuk di dalamnya mengacu pada tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap 

dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Pelaksanaan model pembelajaran diikuti dengan metode pembelajaran. 

Metode pembelajaran adalah strategi aktif yang membantu guru dalam menyam-

paikan materi. Guru harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menunjukkan 

metode pembelajaran, diantaranya siswa, bahan pelajaran,  fasilitas, situasi, parti-

sipasi, guru, kebaikan dan kelemahan metode tertentu. 

Metode pembelajaran giving question and getting answer  adalah salah satu 

metode pembelajaran active learning, Sehingga dapat membantu siswa  mendapat-

kan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekpresikan ide. Pembe-

lajaran menulis yang hanya diberikan secara biasa saja akan menimbulkan sifat 

kejenuhan pada siswa. Oleh karena itu model yang dipergunakan guru harus 

mampu memberikan dampak positif dan membantu bagi siswa dalam belajar 

menuliskan narasi. 

Suprijono (2015:126) metode giving question and getting answer merupakan 

metode pembelajaran yang dikembangkan untuk melatih kemampuan siswa dalam 

bertanya dan menjawab pertanyaan. Metode giving question and getting answer 

adalah metode pembelajaran dengan menggunakan kertas bertanya dan kertas 

menjawab yang dimodifikasi oleh guru dengan bantuan media visual yaitu berupa 

gambar seri. Gambar seri merupakan rangkaian gambar secara utuh yang saling 

berkaitan sehingga memunculkan ide dan dapat dikembangkan menjadi sebuah 

karangan. 



15 

 

 
 

Menulis dengan bantuan media gambar akan merangsang siswa untuk ber-

pikir secara kognisi, imajinasi serta membantu siswa dalam membentuk kosakata. 

Gambar yang digunakan sebagai media harus jelas, sehingga tidak membingungkan 

siswa. Metode pembelajaran yang dipilih guru diharapkan dapat meningkatkan 

minat siswa dalam belajar menulis narasi. Minat merupakan kecenderungan untuk 

menyukai suatu hal atau aktivitas tanpa adanya penyuruhan. Meningkatan minat 

belajar siswa dapat memanfaatkan minat-minat yang telah ada dan guru berusaha 

membentuk minat-minat baru pada diri siswa yang dapat dilakukan melalui pem-

berian metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga dalam proses pembelajaran 

tidak menimbulkan kejenuhan pada siswa. Diharapkan melalui metode pembela-

jaran dan media yang dipilih guru, dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

 Penelitian ini mengambil lokasi SDN Randugunting 2 Kota Tegal dengan 

subjek peneliti siswa kelas IV. Peneliti mengambil subjek siswa kelas IV dengan 

pertimbangan bahwa keterampilan menulis siswa kelas IV SDN Randugunting 2 

Kota Tegal masih tergolong rendah. Dilakukannya wawancara tanggal 16 Novem-

ber 2016 pada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus wali guru kelas IV 

mengungkapkan bahwa siswa masih tergolong rendah dalam keterampilan menulis 

dibandingkan keterampilan bahasa lainnya. Hal itu disebabkan karena kurangnya 

inovasi pembelajaran dari guru dalam menyampaikan mata pelajaran keterampilan 

menulis. Sering mengabaikan keterampilan menulis dalam keterampilan berbahasa 

membuat siswa tidak memiliki banyak perbendaharaan kata, sehingga mereka 

kerap kali mengulang kata-kata yang sama dalam satu paragraf. 

 Kesulitan membaca pada siswa kelas IV SDN Randugunting 2 di Kota Tegal 

terdapat sekitar 2 siswa yang belum bisa membaca lancar, sisanya sudah dapat 
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membaca secara lancar. Sedangkan untuk keterampilan menulis masih banyak dari 

mereka yang mendapatkan nilai rendah, sehingga di SDN Randugunting 2 diperlu-

kan suatu inovasi model pembelajaran baru dalam penerapan pembelajaran Bahasa 

Indoneisa terkait materi menulis  narasi. 

 Rendahnya keterampilan menulis narasi dapat terlihat dari hasil tulisan siswa 

kelas IV pada materi sebelumnya yaitu materi “menulis surat”. Siswa kelas IV 

berjumlah 29 siswa, yang terdiri dari 15 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. 

Sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam mengeluarkan ide atau gagasan-

nya ke dalam bentuk tulisan. Minimnya kosakata yang mereka miliki mengakibat-

kan masih terdapat campuran bahasa daerah dalam kegiatan menulis surat. 

 Unsur-unsur dalam menulis belum dikuasai oleh siswa seperti alur dan sudut 

pandang dalam penulisan surat pribadi. Subjek yang dituju dalam penulisan belum 

mampu dikuasai oleh siswa sehingga menjadikan surat yang ditulis belum jelas 

makna dan tujuannya. 

 Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk menggunakan metode 

giving question and getting answer sebagai inovasi model pembelajaran baru dalam 

menulis narasi di kelas IV SDN Randugunting 2 di Kota Tegal. Penggunaan metode 

tersebut diharapkan dapat meningkatakan minat siswa dalam proses pembelajaran 

dan berdampak pada hasil belajar. Penggunaan metode giving question and getting 

answer sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Adanya kertas ber-

tanya dan kertas menjawab serta dilengkapi dengan gambar seri dapat merangsang 

siswa untuk mengungkapkan gagasan, pendapat, pengetahuan secara tertulis, dan 

bagi siswa yang memiliki kegemaran menulis dapat diwujudkan. Metode giving 
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question and getting answer juga dapat melatih kemampuan siswa berbicara untuk 

mengeluarkan pendapat dan menyelaraskan pemahaman. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan metode pembelajaran 

yang akan digunakan pada kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal, sebagai pem-

bandingnya peneliti mengambil SDN Randugunting 7 Kota Tegal sebagai kelas 

yang akan mendapatkan perlakukan seperti pembelajaran biasanya. Alasan peneliti 

mengambil SDN Randugunting 2 Kota Tegal sebagai kelas eksperimen dan SDN 

Randugunting 7 Kota Tegal sebagai kelas kontrol, kedua SD tersebut berada dalam 

lingkungan yang sama, sebagian besar lapangan pekerjaan orang tua mereka sama 

yaitu sebagai pedagang, sehingga relatif kemampuan siswa sama, dan didukung 

dengan kemampuan guru yang relatif sama. Berdasarkan latar belakang, peneliti 

akan mengadakan penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan Metode Giving 

Question and Getting Answer dalam Pembelajaran Menulis Narasi Pada Siswa 

Kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat di identifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

(1) Guru masih menggunakan metode konvensional dalam penyampaian materi 

pembelajaran, sehingga pembelajaran kurang bermakna dan kurang menarik 

bagi siswa. 

(2) Guru belum pernah menerapkan metode giving question and getting answer  

pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis narasi. 
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(3) Pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga siswa kurang aktif dan 

kurang antusias dalam pembelajaran Bahasa Indonesia terutama materi menulis 

karangan. 

(4) Pembelajaran Bahasa Indonesia kurang memberikan, makna bagi siswa, 

sehingga minat siswa dalam belajar belum optimal. 

(5) Keefektian pembelajaran Bahasa Indonesia dipengaruhi oleh minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. 

(6) Keefektikan pembelajaran Bahasa Indonesia dipengaruhi oleh media pembe-

lajaran dalam proses pembelajaran menulis. 

(7) Keefektifan pembelajaran Bahasa Indonesia dipengaruhi oleh sarana dan pra-

sarana dalam pembelajaran. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan maksud dan tujuan dalam menga-

dakan penelitian, perlu adanya pembatasan masalah. Sesuai dengan judul penelitian 

ini, sehingga peneliti membatasi permasalahan  sebagai berikut: 

(1) Sampel dan populasi penelitian adalah siswa kelas IV SDN Randugunting 2 dan 

SDN Randugunting 7 Kota Tegal. 

(2) Materi yang digunakan dalam penelitian hanya terbatas pada materi menulis 

narasi. 

(3) Variabel yang akan diteliti dalam penelitian hanya terbatas pada minat dan hasil 

belajar menulis narasi. 

(4) Penelitian hanya menguji keefektifan metode pembelajaran. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Rumusa masalah berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian 

yang hendak diselesaikan dalam penelitian ini adalah “Apakah metode giving 

question and getting answer efektif terhadap minat dan hasil menulis narasi kelas 

IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal?” keefektifan tersebut diperoleh dari hasil 

membandingkan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen adalah kelas yang menggunakan metode giving question and getting 

answer, sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

1.5 Paradigma Penelitian 

Paradigma dalam penelitian ini menggunakan model hubungan variabel 

ganda dengan dua variabel. Menurut Sugiyono (2013:72), model ini terdiri atas satu 

variabel independen dan dua variabel dependen. Variabel independen penelitian ini 

yaitu metode giving question and getting answer, sedangkan variabel dependen 

yaitu minat dan hasil belajar siswa. Hubungan antar variabel tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut 

 

 r1      

         

                                r2                            

               Bagan 1. Paradigma Penelitian 

 

 

X 

 

Y₁ 

 

Y₂ 
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Keterangan: 

X      : Metode giving question and getting answer 

Y₁     : Minat belajar siswa 

Y2      : Hasil belajar siswa 
(Sugiyono, 2013:72) 

1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian eksperimen ini mencakup tujuan umum dan tujuan 

khusus. Uraian selanjutanya akan dijelaskan sebagai berikut. 

1.6.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan metode 

giving question and getting answer dalam pembelajaran menulis narasi pada siswa 

kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal. 

1.6.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini, diantaranya:  

(1) Menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan minat belajar siswa 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi Menulis Narasi siswa kelas IV 

SDN Randugunting 2 Kota Tegal yang menerapkan metode giving question and 

getting answer dan pembelajaran yang menggunakan metode konvensional. 

(2) Menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi Menulis Narasi siswa kelas IV 

SDN Randugunting 2 Kota Tegal yang menerapkan metode giving question and 

getting answer dan pembelajaran yang menerapkan metode konvensional. 
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(3) Menganalisis dan mendeskripsikan mengenai keefektifan penerapan metode 

giving question and getting answer dengan metode konvensioanl terhadap 

minat belajar siswa kelas IV SDN Randugunting 2 kota Tegal dalam pembe-

lajaran Bahasa Indonesia materi Menulis Narasi. 

(4) Menganalisis dan mendeskripsikan mengenai keefektifan penerapan metode 

giving question and getting answer dengan metode konvensional terhadap hasil 

belajar siswa kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia materi Menulis Narasi. 

1.7 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan, membantu dalam berbagai pihak yang mem-

butuhkan, sebagai dasar dalam penelitian selanjutnya. Manfaat praktis artinya pe-

nelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak untuk memperbaiki kinerja terutama 

bagi peneliti, pendidik, sekolah dan siswa. Penjelasan dari kedua manfaat tersebut 

dalam penelitian ini diantaranya. 

1.7.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut: (1) bahan masukan dalam bidang pendidikan khususnya permasalahan yang 

berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menulis narasi; (2) memberikan gambaran 

tentang keefektifan metode giving question and getting answer terhadap minat dan 

kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi; dan (3) bahan rujukan untuk penelitian 

lanjutan dengan aspek penelitian yang berbeda. 
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1.7.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak, manfaat tersebut meliputi manfaat bagi siswa, bagi guru, bagi 

peneliti, dan bagi sekolah. Penjelasan mengenai manfaat tersebut sebagai berikut: 

1.7.2.1 Bagi siswa 

Penelitian ini bagi siswa diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

(1) meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi 

Menulis Narasi; dan (2) mengoptimalkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia materi Menulis Narasi. 

1.7.2.2 Bagi guru 

Penelitian ini bagi siswa diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

(1) mengembangkan pengetahuan guru tentang metoe giving question and getting 

answer beserta penerapannya; dan (2) menambah variasi model pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik siswa. 

1.7.2.3 Bagi peneliti 

Penelitian ini bagi siswa diharapkan memberikan manfaat dalam mening-

katkan dan menambah pengetahuan tentang inovasi model-model pembelajaran 

agar dapat meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar dengan baik ketika telah 

menjadi tenaga pendidik/guru. 

1.7.2.4 Bagi sekolah 

Penelitian ini bagi siswa diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: (1)  

memberikan kontribusi bagi sekolah dalam rangka mewujudkan visi sekolah 

melalui proses pembelajaran di kelas; dan (2) dapat dijadikan masukan agar 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan memberikan informasi faktor yang 

memengaruhi hasil belajar.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian pustaka merupakan kajian kedua dalam penelitian ini. Kajian pustaka 

berisi pengkajian terhadap pustaka terkait yang digunakan dalam sebuah penelitian. 

Pada kajian pustaka akan dijelaskan kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka 

berpikir, dan hipotesis penelitian. Kajian teori membahas teori-teori yang 

digunakan penelitian. Penelitian yang relevan merupakan uraian sistematis hasil 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Kerangka berpikir berisi penjelasan sementara tentang hubungan antara variabel-

variabel permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis penelitian berisi jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Penjelasan selengkapnya 

yaitu sebagai berikut: 

2.1 Kajian Teoritis 

Penelitian merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari teori-teori 

yang telah ada. Sugiyono (2013:423) menjelaskan,  teori merupakan pemikiran dan 

pengalaman yang telah teruji secara empiris, sehingga dapat digunakan untuk 

menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena. Teori-teori yang relevan 

dengan judul penelitian dijadikan landasan bagi peneliti dalam kegiatan pene-

litiannya. Landasan teori yang digunakan peneliti  dalam penelitian yang berjudul 

“Keefektifan Metode Giving Question and Getting Answer dalam Pembelajaran 
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Menulis Narasi Pada Siwaa Kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal” yang 

terdiri atas: (a) belajar; (b) minat belajar; (c) hasil belajar; (d) pembelajaran; (e) 

kemampuan dalam menulis; (f) karangan narasi; (g) metode pembelajaran; (h) 

karakteristik siswa sekolah dasar; (i) Bahasa Indonesia di sekolah dasar; dan (j) 

metode giving question and getting answer. 

2.1.1  Belajar 

Pembahasan mengenai belajar pada landasan teori penelitian ini mencakup 

pengertian belajar, unsur-unsur belajar, prinsip-prinsip belajar, dan faktor-faktor 

yang memengaruhi belajar. Rincian dari sub bab tentang belajar adalah sebagai 

berikut. 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Slameto (2013:2) mendefinisikan, “Belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya.” Gagne (2009) dalam Mujiono (2013:10) mendifinisikan 

belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulus ling-

kungan sebagai suatu proses yakni, suatu organisme berubah perilakunya sebagai 

akibat dari pengalamannya. Meyer (1999) dalam Kristiantari (2008:7) menjelaskan, 

belajar memiliki 3 makna yakni; (1) belajar sebagai penguatan respons, (2) belajar 

sebagai pemerolehan pengetahuan, dan (3) belajar sebagai kontrusksi pengetahuan. 

Pengertian belajar yang cukup khomprehensif diberikan oleh Bell-Gredler 

(1986) dalam Winataputra (2008:1.5), yaitu  proses yang diperlukan oleh manusia 

untuk mendapatkan aneka ragam Kemampuan (competencies), keterampilan 
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(skills), dan sikap (attitudes) diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari 

masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. 

Berdasarkan pengertian belajar yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku seseorang 

yang dimulai sejak lahir sampai akhir hayat. Perubahan tingkah laku tersebut 

merupakan hasil dari interaksi dirinya dengan lingkungan dan pengalaman nyata 

yang dialami oleh subjek belajar. 

2.1.1.2 Unsur-Unsur Belajar 

Gagne (1997) dalam Rifa’i (2012:68) menjelaskan, belajar merupakan 

sebuah sistem, di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling berkaitan sehingga 

menghasilkan perubahan perilaku. Unsur-unsur yang terdapat dalam belajar yaitu 

siswa, rangsangan (stimulus), memori, dan respons. Siswa adalah individu yang 

melakukan aktivitas belajar. Siswa memiliki organ pengindraan yang digunakan 

untuk menangkap rangsangan. Selama belajar siswa akan mendapatkan stimulus 

dari lingkungan yang diterima oleh alat indra. Stimulus dapat berupa suara, sinar, 

warna, panas, dingin, tanaman, dan orang adalah stimulus yang selalu berada di 

lingkungan seseorang. Setelah stimulus diterima oleh indra maka akan disimpan di 

memori dalam bentuk kemampuan yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang dihasilkan dari berbagai kegiatan belajar sehingga mendorong siswa 

memberikan respons terhadap stimulus. Keempat unsur saling berkaitan. 

Siswa dalam pembelajaran merupakan individu yang akan melaksanakan 

aktivitas belajar. Siswa akan mendapatkan stimulus dalam proses pembelajaran. 

Stimulus yang diperoleh berupa segala sesuatu yang diterima oleh indra pada saat 
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guru menjelaskan materi pelajaran. Agar siswa dapat belajar optimal stimulus harus 

disesuaikan dengan karakter siswa. Selanjutnya stimulus yang telah diterima oleh 

indra disalurkan ke dalam memori. Kegiatan belajar akan terjadi apabila adanya 

interaksi antara stimulus dengan isi memori pada diri siswa, sehingga akan me-

nimbulkan respons pada diri siswa berupa perubahan tingkah laku. Apabila terjadi 

perubahan tingkah laku, maka perubahan perilaku itu menjadi indikator bahwa 

siswa telah melakukan kegiatan belajar. 

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Belajar 

Belajar merupakan salah satu cara untuk mengubah perilaku. Perubahan 

perilaku mencakup beberapa potensi yaitu intelektual (kognitif), kepribadian 

(afektif), dan keterampilan mekanik/otot (psikomotorik). Pada pelaksanaan belajar 

harus mengacu pada prinsip-prinsip belajar sesuai dengan tujuannya. Slameto 

(2013:27) menjelaskan, yang termasuk dalam prinsip-prinsip belajar yaitu. 

(1) Dalam belajar setiap siswa harus di usahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

intruksional. 

(2) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi 

untuk mencapai tujuan intruksional. 

(3) Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar 

dengan efektif. 

(4) Belajar perlu interaksi siswa dengan lingkungannya. 

 

Mudjiono (2013:42) menyebutkan prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan 

perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, 

pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan serta perbedaan individu. 

Berdasarkan pengertian tersebut belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

siswa untuk mencapai tujuan intruksional yang didorong oleh minat dan motivasi 
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dalam keaktifannya secara langsung, mengharapkan hasil dari kegiatan yang telah 

dilakukan. 

2.1.1.4 Faktor yang Memengaruhi Belajar 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sepanjang hayat. Slameto 

(2013:54) menjelaskan, pelaksanaan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Kedua faktor 

tersebut akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. 

2.1.1.4.1 Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam individu yang sedang belajar. 

Faktor intern digolongkan menjadi 3 faktor yaitu faktor jasmaniah, faktor psiko-

logis, dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah adalah faktor yang terlihat secara 

fisik. Faktor jasmaniah mencakup faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. Faktor 

kesehatan adalah keadaan yang sehat, berarti bebas dari penyakit. Kesehatan ini 

akan berpengaruh terhadap belajarnya. Faktor yang mempengaruhi kesehatan 

diantaranya kurang makan, kurang tidur, kurang istirahat. Faktor cacat tubuh adalah 

sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau 

badan. Faktor cacat tubuh diantaranya buta, tuli, patah kaki, patah tangan, dan 

lumpuh. 

Faktor psikologis adalah faktor yang mendasar dalam menentukan pilihan. 

Faktor psikologis mencakup intelegensi, perhatian, minat, bakat, kematangan, 

motif, dan kesiapan. Faktor intelegnsi merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap kemajuan belajar. Faktor perhatian adalah faktor keaktifan jiwa yang 

dipertinggi dan tertuju pada suatu objek. Faktor minat adalah kecenderungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. faktor bakat adalah 
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kemampuan dasar untuk belajar. Motif adalah hal yang mendasari untuk melakukan 

sesuatu hal atau kegiatan yang akan di capai. Kematangan adalah suatu tingkat fase 

dalam pertumbuhan seseorang, dan kesiapan adalah kesediaan untuk memberi 

respons dan bereaksi. 

Faktor kelelahan mencakup kelelahan jasmani dan rohani. Faktor kelelahan 

jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh. Faktor kelelahan rohani dapat terlihat dengan adanya 

kelesuan dan kebosonan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu 

hilang. Faktor kelelahan ini dapat berakibat pada habisnya daya untuk bekerja, 

sehingga mengerjakan sesuatu dengan terpaksa, tidak sesuai dengan bakat, 

keinginan dan perhatiannya. 

2.1.1.4.2 Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang berada di luar individu yang sedang 

belajar. Faktor ekstern digolongkan menjadi 3 faktor yaitu faktor keluarga, faktor 

sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga yang dapat memengaruhi belajar 

antara lain cara orang tua dalam mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 

di rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang ke-

budayaan. Faktor sekolah yang memengaruhi belajar mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar, dan tugas rumah. Sedangkan, faktor masyarakat yang memengaruhi 

belajar mencakup kegiatan siswa dengan masyarakat, media masa, teman bergaul, 

serta bentuk kehidupan masyarakat. 
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Mudjiono (2009:248) menjelaskan, guru termasuk faktor ekstern belajar. 

Guru tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar siswa. Peranan guru dalam 

kegiatan belajar yaitu: (1) membangun hubungan baik dengan siswa; (2) meng-

gairahkan minat, perhatian dan memperkuat motivasi belajar; (3) mengorganisasi 

kegiatan belajar; (4) melaksanakan pendekatan pembelajaran secara tepat; (5) 

mengevaluasi hasil belajar secara jujur dan objektif; dan (6) melaporkan hasil 

belajar siswa kepada orang tua siswa yang berguna bagi orientasi masa depan siswa. 

Kegiatan belajar akan berjalan optimal apabila guru sebagai faktor ekstern dalam 

belajar mampu menjalankan peranannya dengan baik. 

Belajar tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor intern dan ekstern yang ada. 

Faktor tersebut memengaruhi kegiatan belajar belajar siswa. Apabila faktor tersebut 

mengarah kepada hal yang positif maka tujuan belajar akan berdampak pada hasil 

belajar yang optimal. Faktor-faktor tersebut memengaruhi aktivitas siswa dalam 

belajar berupa tingkah laku yang juga dipengaruhi oleh minat siswa dalam kegiatan 

belajar tersebut.  

2.1.2 Minat Belajar 

Pada prinsipnya belajar adalah perubahan tingkah laku yang dilakukan siswa 

melalui aktivitasnya.  Hilgard (1962) dalam Slameto (2013:57) memberi rumusan 

tentang minat adalah “Interest is prestising tendency to pay attention to and enjoy 

some activity or content.” Minat adalah salah satu kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati se-

seorang diperhatikan terus-menerus sehingga diikuti dengan perasaan senang. 

Slameto (2013:180) menjelaskan, minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 
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dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan hal di 

luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Susanto 

(2013:16) menjelaskan, minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang besar 

terhadap sesuatu. Siswa yang menaruh minat besar terhadap pelajaran akan 

memusatkan perhatiannya lebih banyak dari pada siswa lainnya. Karena pemusatan 

perhatian yang intensif terhadap materi itu memungkinkan siswa belajar lebih giat 

dan akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan. 

Sukardi (2013:18) menjelaskan, minat (interest) adalah kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat sama 

halnya dengan kecerdasan dan motivasi, karena minat memberikan pengaruh ter-

hadap aktivitas belajar. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru hendaknya mem-

bangun minat siswa agar tertarik pada pelajaran yang sedang diikutinya. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam membangun minat diantaranya guru hendaknya 

membuat materi yang akan dipelajari semenarik mungkin, materi yang disampai-

kan tidak membosankan baik dilihat dari bentuk buku maupun penyajian materi, 

perlunya memberi kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor kemampuannya.  

Sukartini (1995) dalam Susanto (2013:63) menjelaskan, perkembangan 

minat tergantung pada kesempatan belajar yang dimiliki seseorang. Perkembangan 

minat sangat tergantung pada lingkungan dan orang-orang dewasa yang erat per-

gaulannya dengan mereka, hal itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

psikologisnya. Sukartini (1986) dalam Susanto (2013:64) menyebutkan, indikator-

indikator minat ada empat hal, yaitu: (1) keinginan untuk memiliki sesuatu; (2) 

objek atau kegiatan yang disenangi; (3) jenis kegiatan yang dilakukan untuk 
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memperoleh sesuatu yang disenangi; dan (4) upaya-upaya yang dilakukan untuk 

merealisasikan keinginan atau rasa terhadap objek atau kegiatan tertentu 

Mengembangkan minat pada dasarnya adalah suatu cara untuk membantu 

siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajari 

dengan dirinya sendiri sebagai individu. Proses ini menunjukkan pada siswa bahwa 

pengetahuan memengaruhi dirinya dalam mencapai tujuan-tujuannya. Apabila 

siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu cara untuk  mencapai tujuan yang 

dianggap penting, maka siswa dimungkinkan memiliki minat yang besar untuk 

mempelajarinya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa minat adalah kecenderungan yang dimiliki seseorang untuk 

memfokuskan perhatian. Minat mendorong siswa untuk mempelajari tentang apa 

yang diminatinya, dengan demikian minat dapat meningkatkan hasil belajar. 

2.1.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan yang diperoleh setelah melalui proses 

belajar, di mana hasil belajar tergantung dengan siswa. Jika siswa melakukan proses 

belajar dengan sungguh-sungguh, maka hasil belajar yang diperoleh juga lebih 

maksimal. 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami kata “hasil” dan “belajar”. 

Pengertian hasil (product) merujuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu 

aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. 

Belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu 

yang belajar. Purwanto (2014:44) mengatakan, perubahan perilaku yang terjadi 

merupakan perolahan yang menjadi hasil belajar. 
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Rifa’i dan Anni (2012:69) menegaskan, hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan hasil 

perubahan aspek-aspek tersebut tergantung apa yang sedang dipelajari oleh siswa. 

Apabila siswa mempelajari pengetahuan tentang konsep, perubahan perilaku yang 

diperoleh berupa penguasaan konsep. Winkel (1996) dalam Purwanto (2014:45) 

menegaskan, hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah 

dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek perubahan itu mengacu pada taksonomi 

tujuan pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson dan Harrow 

mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Rifa’i (2012:70) menyampaikan tiga ranah taksonomi yang disebut ranah 

belajar, yaitu: ranah kognitif (cognitive dominan), ranah afektif (affective 

dominan), dan ranah psikomotorik (psychomotoric dominan). Ranah kognitif ber-

kaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual 

yang mencakup pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), pene-

rapan (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evalu-

ation). Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap minat dan nilai yang 

tercermain dalam aspek penerimaan (receiving), aspek penanggapan (responding), 

penilaian (value), pengorganisasian (organization), dan pembentukan pola hidup 

(organization by a value complex). Sedangkan, ranah psikomotor berkaitan dengan 

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan 

koordinasi syaraf. 

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi pada siswa setelah melalui 
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proses belajar. Perubahan hasil belajar tersebut mencakup tiga ranah yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Hasil belajar berupa informasi 

verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik dan 

keterampilan sikap. 

2.1.4 Hakikat Pembelajaran  

Briggs (1992) dalam Rifa’i dan Anni (2012:157) menjelaskan, pembelajaran 

sebagai seperangkat peristiwa (events) yang memengaruhi siswa sedemikian rupa 

sehingga siswa itu memperoleh kemudahan. Gagne (1981) dalam Rifa’i dan Anni 

(2012:157) menyatakan, pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal 

siswa yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Selain pengalaman 

siswa sebagai unsur utama pembelajaran, minat merupakan unsur yang penting da-

lam diri anak. Suprijono (2015:13) menjelaskan,  guru mengajar dalam perspektif 

pembelajaran adalah guru yang menyediakan fasilitas belajar bagi siswa untuk 

mempelajarinya. Siswa menjadi subjek dalam pembelajaran. Proses pembelajaran 

merupakan komunikasi antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa 

lainnya baik secara verbal maupun non verbal yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menyampaikan sebuah informasi. 

Rifa’i dan Anni (2012:159) menjelaskan, proses pembelajaran merupakan 

suatu sistem. Tujuan dari sistem adalah memberikan sarana untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Komponen-komponen yang terdapat dalam sistem tersebut adalah 

tujuan; subjek belajar; materi pelajaran; strategi pembelajaran; media 

pembelajaran; dan penunjang masing masing komponen tersebut memiliki 

karakteristik yang menjadi tujuan dalam proses pembelajaran.  
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Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah instructional effect biasanya berupa pengetahuan dan ke-

terampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam Tujuan Pembelajaran 

Khusus (TPK) semakin spesifik dan operasional, sedangkan Subjek belajar dalam 

sistem pembelajaran merupakan komponen utama karena berperan sebagai subjek 

sekaligus objek. Siswa sebagai subjek karena individu yang melakukan proses 

pembelajaran. Sedangkan, sebagai objek karena kegiatan pembelajaran diharapkan 

dapat mencapai perubahan perilaku pada subjek belajar. 

Materi pelajaran merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran. 

Materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan pembelajaran. 

Materi pembelajaran dalam sistem pembelajaran hanya terdapat dalam silabus dan 

buku ajar sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku. Pemberian materi 

pelajaran juga dilengkapi dengan metode, media dan stategi pembelajaran yang 

menunjang pelaksanaan proses pembelajaran. 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses pem-

belajaran. Keefektivitasannya dapat mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan 

media pembelajaran adalah alat yang digunakan pendidik dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Guru dalam 

penerapan strategi pembelajaran perlu memilih model pembelajaran yang tepat, 

metode mengajar yang sesuai, dan teknik mengajar yang menunjang pelaksanaan 

metode pembelajaran. 

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran seperti 

halnya fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan sema-

camnya. Komponen penunjang berfungsi untuk memperlancar, melengkapi dan 
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mempermudah terjadinya proses pembelajaran. Pendidik perlu memperhatikan, 

memilih, memanfaatkan beberapa komponen pembelajaran. 

Berdasarkan komponen-komponen pembelajaran tersebut dapat disim-

pulkan bahwa dalam memperlancar proses pembalajaran diperlukannya suatu 

prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran dikembangkan dalam rangka pen-

capaian ranah tujuan, prinsip-prinsip pembelajaran akan diuraiakan sebagai berikut. 

(1) Prinsip pengaturan kegiatan kognitif 

Pembelajaran hendaknya memperhatikan bagaimana mengatur kegiatan 

kognitif yang efisien. Penggunaan sistematika alur pikir dalam memecahkan masa-

lah, akan membantu siswa berpikir secara sistematis dan dapat mengontrol kegiatan 

kognitifnya, sehingga pembelajaran akan lebih efisien. Dengan memaksimalkan 

pembelajaran diharapkan dapat meingkatkan hasil belajar siswa. 

(2) Prinsip pengaturan kegiatan afektif 

Pembelajaran kegiatan afektif perlu memperhatikan dan mengaplikasikan 

tiga peraturan kegiatan afektif, yaitu faktor conditioning, behavior modification, 

dan human model. Faktor conditioning yaitu perilaku pendidik yang berpengaruh 

terhadap rasa senang atau rasa benci peserta didik terhadap pendidik. Faktor 

behavior modification yaitu faktor pemberian penguatan seketika. Dan faktor 

human model adalah orang yang dikagumi dan dipercaya para peserta didik. Dalam 

mengaplikasikan prinsip tersebut hendaknya dikaitkan dengan fase belajar sikap 

yaitu fase motivasi, konsentrasi, pengolahan dan balikan. 

(3) Prinsip pengaturan kegiatan psikomotorik 

Pembelajaran pengaturan kegiatan psikomotorik adalah prinsip yang 

mementingkan faktor latihan, penguasaan prosedur gerak-gerik, dan prosedur koor-
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dinasi anggota badan untuk itu diperlukan fase kognitif. Dalam mengaplikasikan 

prinsip-prinsip tersebut, hendaknya mengaitkan fase belajar psikomotorik yaitu 

fase motivasi, konsentrasi, pengolahan, menggali, dan balikan. 

Berdasarkan pengertian pembelajaran di atas, maka penulis menyimpulkan 

bahwa pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa untuk membantu siswa 

memperoleh kemudahan dalam belajar. Komunikasi antara guru dengan siswa 

maupun siswa dengan siswa lainnya terjadi dalam proses pembelajaran. Selain itu 

pembelajaran merupakan suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen 

utama yaitu tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi pembelajaran, media 

pembelajaran dan penunjang. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan 

sehingga untuk mencapai pembelajaran yang optimal keenam komponen pem-

belajaran tersebut harus saling terintegrasi dengan baik. 

Prinsip-prinsip pembelajaran ditunjang dalam rangka pencapaian tujuan. 

Prinsip ini memiliki peran penting dalam pembelajaran diantaranya prinsip penga-

turan kegiatan kognitif, prinsip pengaturan kegiatan afektif, prinsip pengaturan 

kegiatan psikomotorik. Ketiga prinsip tersebut harus terealisasikan secara optimal 

untuk menunjang keefektifan pembelajaran. 

2.1.5 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Piaget (1988) dalam Rifa’i dan Anni (2012:32-6), tahap perkembangan 

kognitif meliputi tahap sensorimotorik (0-2 tahun); tahap pra operasional (2-7 

tahun); tahap operasional kongkrit (7-11 tahun); dan tahap operasional formal (11-

15 tahun). Siswa SD umurnya berusia antara 6 atau 7 tahun sampai 12 atau 13 tahun. 

Menurut Piaget (1988) dalam Rifa’i dan Anni (2012:34), siswa SD berada pada fase 

operasional kongkrit. 



38 
 

 
 

Kemampuan fase operasional kongkrit merupakan kemampuan proses ber-

pikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan 

objek yang bersifat kongkrit. Siswa SD tergolong pada taraf usia perkembangan 

kognitif, untuk melakukan pembelajaran diperlukan objek kongkrit yang dapat 

ditangkap oleh pancaindra. 

Karakteristik tersebut melatarbelakangi siswa SD untuk belajar secara 

kongkrit. Melalui metode dan cara pembelajaran serta media pembelajaran yang 

digunakan guru dapat menghadirkan sesuatu yang bersifat kongkrit. Metode giving 

question and getting answer akan membantu siswa untuk mempelajari materi 

Menulis Narasi. Media gambar sebagai bentuk penunjang media kongkrit. Media 

gambar dapat ditangkap oleh pancaindra siswa, diharapkan dapat membantu proses 

pembelajaran. 

2.1.6  Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Bahasa adalah hasil budaya yang hidup, berkembang dan harus dipelajari 

(Zulela, 2013:3). Pembelajaran bahasa sangat penting dikuasai oleh siswa. Pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia siswa akan lebih mudah untuk mempelajari dan 

mengkonfirmasikan hasil belajarnya. Oleh karena itu bahasa harus dikuasai oleh 

setiap individu sejak kecil, salah satunya pada tingkat sekolah dasar. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia, terutama di sekolah dasar tidak akan ter-

lepas dari empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Pembelajaran Bahasa Indonesia bertujuan meningkatkan kemampuan 

siswa dalam berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik 

secara lisan maupun tulis. Agar individu dapat menggunakan bahasa dalam suatu 
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interaksi, individu harus memiliki kemampuan berbahasa. Kemampuan itu digu-

nakan sebagai penyampaian pesan (Susanto, 2013: 242). 

Kemampuan berbahasa lisan meliputi kemampuan berbicara dan menyimak, 

kemampuan bahasa tulisan meliputi kemampuan membaca dan menulis. Menulis 

adalah bagian dari keterampilan individu yang mengkomunikasikan pesan dalam 

sebuah tulisan. Keterampilan ini berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam 

memilih, memilah, dan menyusun pesan untuk ditransaksikan melalui bahasa tulis. 

Sehingga tulisan yang dibuatnya dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain. 

Berdasarkan pengertian dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa pem-

belajaran bahasa sangat penting untuk dikuasai oleh siswa. Guru harus mampu 

mengoptimalkan proses pembelajaran agar keterampilan berbahasa siswa dapat 

berkembang dengan baik. Peningkatan keterampilan berbahasa dapat dilakukan 

dengan cara memberikan pembelajaran Bahasa Indonesia secara bermakna agar 

siswa dapat memahami apa yang dipelajari dengan baik. 

2.1.7   Kemampuan Menulis 

Kemampuan menulis merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa 

tulis yang bersifat produktif artinya kemampuan menulis menghasilkan tulisan. 

Kemampuan-kemampuan itu diperoleh melalui proses panjang dengan membim-

bing anak untuk: mendengarkan materi yang disampaikan guru; memperhatikan 

cara penggunaan media pembelajaran; siswa dibimbing untuk mengaitkan tema 

dengan gambar; berdasarkan gambar siswa diminta untuk mengungkapkan topik; 

menentukan judul; dan menyusun kerangka karangan dalam menulis narasi. 

Kemampuan kemampuan tersebut merupakan kemampuan berbahasa yang dapat 

dikuasai oleh siswa. 
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Kemampuan menulis tidak secara langsung dikuasai siswa dalam kurun 

waktu bersamaan. Sutama (2016:8) menjelaskan, “anak melalui kemampuan 

mendengarkan yang diikuti dengan kemampuan berbicara, disusul dengan ke-

mampuan menulis tetapi di dahului dengan kemampuan membaca”. Squere (1989) 

dalam Sutomo (2016:8) mengatakan, “From these experiences, they intuityvely and 

then dometimes conscionsly learn the from and coventions of paricular genre”. 

Melalui pengalaman membaca, anak mempelajari bentuk dan konvensi jenis tulisan 

tertentu, secara intuitif  dan kadang-kadang secara sadar. 

Berdasarkan pengertian kemampuan menulis menurut para ahli, peneliti 

menyimpulkan kemampuan menulis adalah kemampuan yang dimiliki oleh anak 

dari dalam dirinya. Tahap perkembangannya sesuai dengan tahap kemampuan 

bahasa yang dimiliki oleh siswa dan akan semakin bertambah kemampuannya 

secara kebahasaan. 

2.1.7.1 Pengertian Menulis 

Suparno (2011:1.29) menjelaskan, menulis sebagai suatu keterampilan 

berbahasa, menulis merupakan kegiatan yang komplek karena penulis dituntut 

untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan isi tulisannya serta menuangkannya 

dalam formulasi ragam bahasa tulis dan konvensi penulisan lainnya. Suparno 

(2011:1.3) menjelaskan. 

Menulis adalah serangkain kegiatan-kegiatan menyampaikan pesan 

(komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau 

medianya. Pesan adalah isi atau muatan yang terkandung dalam 

tulisan, sedangkan tulisan merupakan simbol atau lambang bahasa, 

dapat dilihat dan disepakati pemakaiannya. Menulis dalam 

komunikasi tulis paling tidak terdapat empat unsur yang terlibat: (1) 

penulis sebagai penyampai pesan; (2) pesan atau isi tulisan; (3) 

saluran atau media berupa tulisan; dan (4) pembaca sebagai penerima 

pesan. 
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Nurgiyantoro (2016:463) menegaskan, segi kompetensi berbahasa dalam 

menulis adalah aktivitas aktif produktif dan aktivitas menghasilkan bahasa. 

Berdasarkan pengertian secara umum, menulis adalah aktivitas mengemukakan 

gagasan melalui media bahasa. Aktivitas yang pertama menekankan unsur bahasa, 

sedangkan aktivitas yang kedua gagasan. 

Syafi’ie (1988) dalam Kristiantari (2008:99) menjelaskan, menulis 

merupakan cara yang tertata dalam menciptakan makna dan metode paling efektif 

yang bisa digunakan untuk memonitor berpikir manusia. Salah satu substansi 

retorika dalam menulis adalah penalaran yang baik. Hal ini berarti bahwa penulis 

harus mampu mengembangkan cara-cara berpikir yang rasional dengan 

memperhatikan keterhubungan antar tiap-tiap kalimat, sehingga mampu meng-

hasilkan paragraf  yang padu. 

Newman (1985) dalam Kristiantari (2008:100) menjelaskan, ada beberapa 

cara-cara yang perlu diperhatikan dalam menulis, diantaranya. 

(1) menulis berkembang ke banyak arah secara sekaligus; (2) ia 

berkembang terus-menerus; (3) kadang-kadang tak mencurigakan; 

(4) kadang menghasilkan kejutan-kejutan dramatis. Penulis tidak 

hanya memiliki gagasan mengenai suatu pokok bahasan yang sudah 

dipilih saja, tetapi tulisan itu sendiri disajikan dengan penuh 

kejelasan, keterbacaan, ejaan yang benar atau yang akan membaca 

tulisan itu akan menyertakan interprestasi mereka dan segala bias 

yang mungkin ada. 

Berdasarkan pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa keteram-

pilan menulis adalah suatu keterampilan yang berhubungan dengan kegiatan me-

nuangkan ide dan gagasan melalui media bahasa tulis agar dapat dipahami oleh 

pembaca. 
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2.1.7.2  Fungsi, Tujuan dan Manfaat Menulis 

Tarigan (2008:22) pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah sebagai 

alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis merupakan hal yang penting bagi 

pendidikan karena memudahkan para siswa berpikir. Hartig (1980) dalam Tarigan 

(2008:25) membaginya dalam 7 jenis tujuan menulis, sebagai berikut. 

(1) assigment purpose (tujuan penugasan) yaitu menulis dikarenakan 

untuk mengerjakan tugas; (2) altruistic purpose (tujuan altruistik) 

yaitu untuk menghibur; (3) persuasive purpose (tujuan persuasif) 

yaitu untuk meyakinkan pembaca; (4) informational purpose (tujuan 

informasional, tujuan penerangan) yaitu memberikan informasi; (5) 

self-exspressive purpose (tujuan pernyataan diri) yaitu untuk 

mengenalkan diri; (6) creative  purpose (tujuan kreatif) yaitu untuk 

mencapai nilai kesenian; (7) problem-solving purpose (tujuan 

pemecahan masalah) yaitu penulis ingin menjelaskan dan meneliti 

dengan cermat pikiran atau gagasan agar dapat dimengerti. 

 

Suparno (2011:1.4) menjelaskan, manfaat dari menulis adalah: pening-

katan kecerdasan; pengembangan daya inisiatif dan kreativitas siswa; penumbuhan 

keberanian; dan pendorong kemauan serta kemampuan mengumpulkan informasi. 

Susanto (2015:2.49) menegaskan, menulis pada dasarnya merupakan kombinasi 

antara proses dan produk. Prosesnya yaitu pada saat mengumpulkan ide-ide 

sehingga tercipta tulisan yang dapat terbaca oleh pembaca (produk). Rusyana 

(1984) dalam Susanto (2013:2.47) menjelaskan, menulis merupakan kemampuan 

menggunakan berbagai pola-pola bahasa dalam penyampaiannya secara tertulis 

untuk mengungkapkan pesan. 

Berdasarkan pendapat para ahli, fungsi menulis adalah menyampaikan 

informasi secara tidak langsung dan memudahkan siswa dalam belajar berpikir. 

Tujuan menulis yaitu menceritakan sesuatu, manfaat menulis adalah mengem-

bangkan kreativitas siswa dan dapat meningkatkan kecerdasan. 
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2.1.7.2 Tahapan dalam menulis 

Menulis sebagai proses terdapat beberapa pendekatan yang kerap muncul 

dalam pembelajaran menulis. Proett dan Gill (1986) dalam Kristiantari (2008:102) 

menjelaskan, tahapan dalam menulis yaitu: (1) pendekatan frekuensi; (2) pende-

katan gramatikal; (3) pendekatan koreksi; dan (4) pendekatan formal. Pendekatan 

frekuensi menyatakan banyaknya latihan mengarang, sekalipun tidak dikoreksi 

tetap akan membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Pendekatan 

gramatikal yaitu pengetahuan seseorang mengenai struktur bahasa akan memper-

cepat kemahiran seseorang dalam menulis. Pendekatan koreksi menjelaskan, 

seseorang menjadi penulis karena dia menerima banyak koreksi atau masukan yang 

diperoleh atas tulisannya, sedangkan pendekatan formal mengungkapkan bahwa 

keterampilan menulis akan diperoleh bila pengetahuan bahasa, pengaleniaan, 

aturan penulisan dikuasai dengan baik. 

Keempat pendekatan tersebut merupakan suatu cara bagaimana melakukan 

aktivitas menulis. Menulis sebagai aktivitas berproses yang melibatkan beberapa 

fase. Tompkins (1991) dalam Kristiantari (2008:103-5) menjelaskan, tahap-tahap 

proses menulis melalui empat tahapan, yaitu tahap pramenulis; pengedrafan; 

perbaikan; dan penyuntingan. 

Tahap pramenulis mencakup beberapa kegiatan diantaranya: siswa 

menuliskan topik berdasarkan pengalaman sendiri; siswa mengumpulkan dan 

mengorganisasikan ide; siswa mengidentifikasi pembaca yang akan membaca 

tulisannya; siswa mengidentifikasi tujuan dari kegiatan menulis; siswa memilih 

bentuk yang sesuai dengan tulisan mereka berdasarkan pembaca dan tujuan 

menulisnya. 
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Tahap pengedrafan mencakup beberapa kegiatan, yaitu: siswa menulis draf 

kasar; siswa menulis pokok-pokok yang menarik pembaca; siswa lebih 

menekankan isi dari pada mekanik. Tahap perbaikan mencakup beberapa kegiatan, 

yaitu siswa membagi tulisannya dalam kelompok; siswa mendiskusikan tulisan 

dengan kelompoknya; siswa membuat perbaikan sesuai komentar teman dan 

gurunya; siswa membuat perubahan substansi dan bukan sekedar perubahan kecil 

antara draf pertama dan kedua. 

Tahap penyuntingan di dalamnya mencakup beberapa kegiatan, yaitu: 

siswa mengoreksi tulisannya; siswa membantu mengoreksi tulisan temannya; siswa 

mengidentifikasi kesalahan mekanik dan membetulkannya. Tahap Publikasi 

mencakup beberapa kegiatan, yaitu: siswa mempublikasikan tulisannya dalam 

bentuk yang sesuai; siswa berbagi tulisan yang selesai kepada teman sekelasnya. 

Suparno (2011:1.15-1.25) menjelaskan, ada tiga tahap dalam menulis yaitu 

tahap pramenulis (persiapan), tahap penulisan (pengembangan isi karangan), tahap 

pasca penulisan (telaah dan revisi atau penyempurnaan tulisan). 

(1) Tahap Prapenulisan 

Pada tahap prapenulisan ini terdapat beberapa aktivitas yaitu memilih topik; 

menetapkan maksud; tujuan penulisan; memperhatikan sasaran karangan (pemba-

ca), mengumpulkan informasi dan bahan pendukung; serta mengorganisasikan ide 

dan informasi.  

Pemilihan topik adalah persoalan atau permasalahan yang menjiwai seluruh 

karangan. Penentuan topik ini dilakukan agar sisa mempunyai gambaran secara 

umum tentang apa yang hendak diceritakan. Menetapkan maksud dan tujuan 
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penulisan merupakan langkah selanjutnya untuk membantu kita merumuskan 

tujuan, tujuan perumusan karangan tersebut merupakan tujuan dari penulisan 

karangan. Tujuan dalam penulisan ini disebut juga tujuan mengarang. Tujuan 

mengarang diantaranya untuk menghibur, memberitahu atau menginformasikan, 

mengklarifikasi atau membuktikan, atau membujuk.  

Tahap memperhatikan sasaran karangan Sasaran karangan harus 

memperhatikan siapa yang akan membaca karangan (pembaca), sehingga kita dapat 

menyesuaikan level pendidikan dan status sosialnya. Tujuan memperhatikan 

sasaran karangan adalah agar pembaca mengerti maksud dan tujuan dari karangan 

yang kita buat. Britton (1975) dalam Suparno (2013:1.19) menyatakan, 

keberhasilan menulis dipengaruhi oleh ketepatan pemahaman penulis terhadap 

pembaca tulisannya. 

Tahap Mengumpulkan informasi pendukung adalah tahap kelengkapan 

bahan dan informasi yang benar-benar siap dan lengkap, sehingga sebelum menulis 

kita perlu mencari, mengumpulkan, dan memilih informasi yang dapat mendukung, 

memperluas, memperdalam dan memperkaya isi tulisan kita. Pengumpulan 

informasi itu dapat dilakukan sebelum, sewaktu, atau sesudah penulisan terjadi. 

Meskipun demikian akan lebih baik jika informasi yang relevan terkumpul 

secukupnya sebelum menulis sehingga proses penulisan tidak banyak yang 

terganggu. Jika ketika atau setelah menulis kita masih membutuhkan informasi 

tambahan, maka pencariannya akan lebih mudah karena kita tahu persis apa yang 

kita perlukan. 

 Tahap mengorganisasikan ide dan informatif, dilakukan dengan me-

rumuskan maksud dan tujuan, mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan 
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pembaca maka langkah selanjutnya mengorganisasikan karangan agar menjadi 

saling bertaut, runtut, dan padu. Pengorganisasian ini bertujuan untuk mem-

permudah pembaca dalam mengikuti cerita dalam karangana tersebut. 

(2) Tahap Penulisan 

Pada tahap ini, siswa mengembangkan ide yang terdapat dalam kerangka 

karangan, dengan memanfaatkan informasi yang telah kita pilih dan kumpulkan. 

Tahap penulisan dimulai dengan mengembangkan butir demi butir ide yang ter-

dapat dalam kerangka karangan, dengan memanfaatkan bahan atau informasi yang 

telah kita pilih dan kumpulkan. 

Pada tahap penulisan memperhatikan struktur karangan, terdiri atas bagian 

awal, isi, dan akhir. Awal karangan berfungsi untuk memperkenalkan dan sekaligus 

mengiring pembaca terhadap pokok tulisan kita. Bagian ini sangat menentukan 

pembaca untuk melanjutkan kagiatan bacanya, karena pada bagian ini kesan 

pertama sangat menentukan sehingga harus dibuat semenarik mungkin. 

Isi karangan menyajikan bahasan topik atau ide utama karangan. Hal-hal 

yang memperjelas atau mendukung ide tersebut seperti contoh, ilustrasi, informasi, 

bukti, atau alasan. Akhir karangan berfungsi untuk mengembalikan pembaca pada 

ide-ide inti karangan melalui perangkuman atau penekanan ide-ide penting. Bagian 

ini berisi simpulan, dan dapat ditambah rekomendasi atau saran bila diperlukan. 

(3) Tahap Pasca Penulisan 

Tahap pasca penulisan terdiri dari penyuntingan dan perbaikan (revisi). 

Kegiatan ini bisa terjadi dalam beberapa kali. Penyuntingan adalah pemeriksaan 

dan perbaikan unsur mekanik karangan seperti gaya bahasa, ejaan, puntuasi, diksi, 
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pengkalimatan, pengalineaan, pencatatan kepustakaan, dan konvensi penulisan 

lainnya. Kegiatan revisi ini dapat berupa penambahan, penggantian, penghilangan, 

pengubahan, atau penyusunan kembali unsur-unsur karangan. Kadar revisi 

tegantung pada tingkat keperluan, bisa berat, bisa sedang atau ringan. 

Revisi ringan disebabkan oleh kesalahan unsur-unsur mekanik, biasanya 

dilakukan bersama penyuntingn. Revisi berat disebabkan karena kesalahan urutan 

gagasan, seperti cara pengembangan, penyampaian penjelasan atau bukti, dan 

biasanya dilakukan setelah penyuntingan selesai. Revisi berat disebabkan apabila 

perbaikan yang mendasar, maka kegiatan pada revisi berat yaitu diikuti dengan 

penulisan kembali karangan (rewrite). Kegiatan penyuntingan dan perbaikan 

karangan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut; membaca 

keseluruhan karangan; menandai hal-hal yang perlu diperbaiki; atau memberikan 

catatan bila ada hal-hal yang harus diganti, ditambahkan, disempurnakan; serta 

melakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat penyuntingan. 

Berdasarkan beberapa tahapan menulis tersebut, peneliti menggunakan 

tahap-tahap menulis yang dikemukakan oleh Suparno yaitu tahap prapenulisan 

(persiapan sebelum melakukan kegiatan menulis), tahap penulisan (pengembangan 

isi karangan), dan tahap pasca penulisan (telaah dan revisi atau penyempurnaan 

tulisan). 

2.1.8   Karangan Narasi 

Karangan narasi membahas berbagai hal diantaranya; (1) pengertian 

karangan narasi berisi penjelasan-penjelasan tentang karangan narasi; (2) jenis-

jenis karangan narasi membahas tentang macam-macam karangan narasi; (3) 
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karakteristik wacana narasi berisi ciri-ciri karangan narasi yang terbentuk ber-

dasarkan unsur-unsur narasi; (4) unsur-unsur narasi membahas tentang serangkaian 

komponen-komponen yang membentuk karangan narasi; (5) teknik penulisan 

narasi berisi langkah-langkah dalam menulis narasi; (6) elemen dan struktur tulisan 

narasi membahasa struktur penulisan dalam karangan narasi. 

2.1.8.1 Pengertian Karangan Narasi 

Suparno (2011:4.31) mengemukakan narasi atau sering disebut naratif 

berasal dari kata bahasa Inggris naration (cerita). Karangan disebut narasi apabila 

di dalamnya menyajikan serangkaian peristiwa. Karangan ini berusaha menyam-

paikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya (kronologis), dengan tujuan 

memberi arti kepada sebuah atau serentetan kejadian, sehingga pembaca dapat 

memetik hikmah cerita itu. 

Tompkins (1994) dalam Kristiantari (2008:129) menjelaskan, narasi adalah 

cerita yang menyajikan peristiwa dalam sebuah rangkaian peristiwa kecil yang 

berkaitan. Djuharie (2001) dalam Kristiantari (2008:129) juga menjelaskan, narasi 

adalah karangan yang mengisahkan suatu peristiwa yang disusun secara kronologis 

(berdasarkan sistematika waktu) dengan tujuan memperluas pengalaman sese-

orang. 

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa karangan 

narasi adalah karangan yang menyajikan serangakaian kejadian menurut urutan 

terjadinya (kronologis) sehingga pembaca mengetahui alur jalannya sebuah cerita. 

Karangan narasi memiliki makna atau amanat yang akan di sampaikan pada 

pembaca lewat lewat cerita-cerita yang disajikannya. 
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2.1.8.2 Jenis-jenis Karangan narasi 

Keraf (2004) dalam Kristiantari (2008:130) menjelaskan, ada dua jenis 

karangan narasi yaitu; (1) narasi ekspositori adalah tulisan yang memberi informasi 

kepada para pembaca, agar pengetahuan pembaca bertambah luas. Narasi eks-

positori bertujuan untuk menggugah pikiran para pembaca untuk mengetahui apa 

yang dikisahkan. (2) narasi sugestif adalah suatu rangkaian yang disajikan sekian 

rupa untuk merangsang daya khayal para pembaca. Narasi sugestif bertujuan untuk 

memberi makna kepada para pembaca melalui daya khayal. 

 

Tabel 2.2. Perbedaan Karangan Narasi Ekspositori dan Narasi Sugesif 

 

 

(Keraf , 135-136:1987) 

2.1.8.3 Karakteristik Wacana Narasi 

Wacana narasi berbentuk cerita, karakteristik cerita ini didasarkan pada 

urutan serangkaian kejadian atau peristiwa. Di dalam kejadian itu ada tokoh (bebe-

rapa tokoh) dan tokoh itu mengalami atau menghadapi konflik. Kejadian, tokoh, 

konflik, ini merupakan unsur pokok sebuah narasi. Marahimin (2004) dalam 

Narasi Ekspositoris Narasi Sugestif 

1. Memperluas pengetahuan 1.   Menyampaiakan makna 

amanat  yang tersirat 

2. Menyampaikan informasi 2. Menimbulkan daya khayal 

3. Berdasarkan pada  

penalaran untuk mencapai 

kesepakatan rasional 

3. Penalaran hanya berfungsi      

sebagai alat untuk menyam-

paiakan makna, sehingga 

kalau perlu penalaran dapat 

dilanggar. 

4. Bahasa lebih condong ke 

bahasa informative dengan 

titik berat pada penggunaan 

kata-kata denotatif. 

4. Bahasanya lebih condong ke 

bahasa figurative dengan 

menitik beratkan penggunaan 

kata-kata konotatif. 
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Kristiantari (2008:131) menjelaskan, peristiwa, tokoh, konflik secara kesatuan bisa 

pula disebut plot atau alur. 

Remi  (2004) dalam Kristiantari (2008:131) menjelaskan, ciri narasi adalah 

berbentuk dari unsur utama yaitu waktu, pelaku, dan peristiwa. Djuharie (2001) 

dalam Kristiantari (2008:131) menjelaskan, ciri lain dari wacana narasi adalah 

dapat dilihat dari tujuannya yaitu memperluas pengalaman seseorang, baik mem-

perluas pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. 

Berdasarkan karakteristik wacana narasi tersebut, peneliti meyimpulkan 

bahwa narasi merupakan wacana yang berbentuk cerita secara berurutan (krono-

logis) yang memiliki tiga unsur utama yaitu waktu, pelaku, dan peristiwa. Masing-

masing unsur tersebut memiliki peranan dan fungsi berbeda-beda tetapi, memiliki 

tujuan yang sama yaitu memperluas pengalaman seseorang, baik secara lahiriah 

atau batiniah. 

2.1.8.4 Unsur-Unsur Narasi 

Kristiantari (2008:132) menjelaskan, narasi merupakan suatu sistem yang 

terbentuk berdasarkan unsur-unsurnya. Beberapa unsur narasi diantarnya adalah 

tema, tokoh cerita, latar, posisi narator, waktu, motivasi, konflik, dan alur. Masing-

masing unsur memiliki fokus penekanan yang berbeda-beda, diantaranya. 

1. Tema 

Tema disebut dasar cerita, yakni pokok persoalan yang mendominasi suatu 

cerita. Pada hakikatnya tema adalah permasalahan pokok yang merupakan titik 

tolak penulisan dalam menyusun cerita, sekaligus merupakan permasalahan yang 

ingin dipecahkan penulis. 
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Tema dalam narasi dapat tersurat dan dapat tersisrat. Disebut tersurat apabila 

tema tersebut dengan jelas dinyatakan oleh penulisnya. Misalnya pada judul atau 

pada penutup cerita dengan menggunakan pernyataan. Adapun tema tersirat adalah 

tema yang tidak ditulis secara eksplisit, melainkan tersebar pada hamparan dan 

keseluruhan cerita. 

2. Tokoh Cerita 

Tokoh cerita adalah pelaku yang mendukung peristiwa, sehingga mampu 

menjalin suatu cerita. Cara penulis menampilkan tokoh itu disebut penokohan. 

Penokohan adalah unsur narasi yang tidak dapat ditiadakan. Melalui penokohan itu 

menjadi lebih nyata dan lebih hidup dalam angan-angan pembaca. Melalui 

penokohan pembaca dapat dengan jelas menangkap wujud manusia atau makhluk 

lain yang perikehidupannya sedang diceritakan penulis. 

Berdasarkan fungsinya, tokoh dalam narasi dapat dibedakan menjadi tokoh 

central dan tokoh bawahan. Tokoh yang memegang peran utama disebut tokoh 

utama yang biasanya berperan pula sebagai tokoh protagonis, yaitu tokoh yang 

diperjuangkan hak hidupya. Di samping tokoh protagonis sebagai tokoh sentral 

juga dihadirkan tokoh yang mengundang ancaman terhadap perjuangan hidup 

tokoh central yaitu tokoh antagonis. Tokoh antagonis juga termasuk tokoh sentral 

yang sengaja dihadirkan sebagai lawan tokoh protagonis. Keberadaan tokoh dengan 

berbagai kualifikasi ini tidak terlepas dari teknik penokohan yang dilakukan 

penulis.  

3.  Latar 

Latar atau setting adalah penempatan waktu dan tempat beserta lingkungan-

nya di dalam cerita (narasi). Latar dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu latar waktu, 
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tempat, sosial. Latar waktu berkaitan dengan penempatan waktu di dalam cerita. 

Latar tempat berkaitan dengan masalah geografis, dan menunjukkan suatu tempat 

terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar sosial berkaitan dengan kehidupan kema-

syarakatan dalam cerita. Latar menunjukkan di mana peristiwa itu terjadi. 

4. Posisi Narator 

Marahimin (2004) dalam Kristiantari (2008:135) point of  view diterjemah-

kan dengan posisi narator. Keraf  (2004) dalam Kristiantari (2008:135) menambah-

kan, point of view dalam narasi itu menyatakan bagaimana fungsi seorang narator, 

apakah ia mengambil bagian langsung  dalam seluruh rangkaian kejadian atau 

sebagai pengamat terhadap objek dari seluruh aksi atau tindak tanduk dalam narasi 

Penulis akan menentukan siapa orangnya dan akan berkedudukan sebagai apa 

penulis dalam cerita tersebut. 

Pada saat menampilkan ceritanya, penulis (narator) akan menempatkan 

dirinya pada posisi yang berbeda-beda. Ada beberapa posisi penulis, yaitu: penulis 

sebagai pelaku utama; penulis sebagai pelaku tetapi bukan sebagai pelaku utama; 

penulis serba hadir; penulis sebagai peninjau. 

5. Waktu 

Suatu kejadian selalu terjadi dalam sebuah rentang waktu, yakni dari suatu  

titik menuju ke suatu titik waktu yang lain. Suatu unit waktu adalah suatu rentangan 

waktu di mana suatu proses terjadi secara penuh. 

Urutan waktu dalam wacana narasi dapat dibagi menjadi dua, yakni: (1) 

urutan alamiah; dan (2) urutan menyimpang. Urutan alamiah dalam narasi berhu-

bungan dengan usaha pencerita dalam menguraikan kisahnya secara kronologis 



53 
 

 
 

yaitu penyajian peristiwa sesuai dengan urutan waktu kejadian sebenarnya. Sedang-

kan urutan menyimpang yaitu penyajian peristiwa yang dimulai tidak dengan 

urutan waktu kejadian yang sebenarnya, yaitu bisa saja dimulai di tengah-tengah 

kejadiannya, misal tokoh berada di tengah-tengah permasalahannya, setelah itu 

gerak laju cerita dihentikan untuk kembali ke awal kejadian, untuk menunjukkan 

kepada pembaca bagaimana peristiwa yang gawat tadi dikembangkan. Jadi, narasi 

semacam itu tidak bergerak dari A ke Z, tetapi mungkin mulai dari E-F-G-H, lalu 

kembali ke A-B-C-D. 

6. Motivasi 

Keraf  (2004) dalam Kristiantari (2008:137) motivasi adalah suatu penjelas-

an secara implisit mengapa tokoh-tokoh dalam narasi melakukan hal-hal seperti 

yang digambarkan dalam cerita. Motivasi mengungkapkan bagaimana manusia-

manusia berada dalam situasi sebagai yang digambarkan, dan bagaimana objek dari 

tanggapan-tanggapan yang diharapkan menyajikan kunci utama kepada pembaca 

untuk membayangkan tindak tanduk selanjutnya. 

7. Konflik 

Sebuah narasi disusun dari serangkaian tindak-tanduk yang bertalian dengan 

sebuah makna. Makna ini hampir selalu muncul dari suatu pertikaian atau konflik. 

Konflik yang terjadi biasanya dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, konflik 

melawan alam yaitu konflik yang berhubungan dengan bagaimana manusia atau 

tokoh cerita secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melawan kekuatan alam yang 

mengancam hidup manusia itu sendiri. Kedua, konflik antar manusia yaitu konflik 

yang muncul karena adanya individu atau kelompok yang menyakiti, merugikan, 
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menentang individu atau kelompok lain. Ketiga, konflik batin yaitu suatu perta-

rungan individual melawan dirinya sendiri. Kekuatan yang bersaing mungkin 

berupa kesetiaan melawan penghianatan, kejujuran melawan penindasan dan 

sebagainya. Konflik ini terjadi pada perasaan tokoh yang mengalami cerita tersebut. 

8. Alur 

Alur merupakan rangkaian peristiwa yang dijalin berdasarkan urutan waktu 

atau hubungan tertentu sehingga membentuk satu kesatuan yang padu, bulat, dan 

utuh dalam sebuah cerita. Keraf (2004) dalam  Kristiantari (2008:138) menjelaskan, 

alur terbentuk dari rangkaian pola tindak tanduk yang berusaha memecahkan 

konflik dan berusaha memulihkan situasi labil ke dalam situasi yang seimbang. 

Utuhnya rangkaian peristiwa yang terjalin, maka ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan, yakni: tindakan-tindakan harus diatur sehingga bertalian satu 

sama lain; tokoh-tokoh harus digambarkan dan berperan dalam tindakan-tindakan 

itu;  suatu insiden harus mempunyai hubungan dengan insiden yang lain; dan situasi 

dan tokoh yang terlibat harus terikat dalam suatu kesatuan waktu. Oleh karena itu, 

baik tidaknya penggarapan sebuah alur dapat dinilai dari beberapa hal yakni apakah 

setiap insiden susul-menyusul secara logis dan alamiah, apakah tiap pergantian 

insiden sudah cukup terbayang dan dimatangkan dalam insiden sebelumnya, dan 

atau apakah insiden itu terjadi secara kebetulan. 

Suparno (2011:4.39-4.46) menjelaskan, menulis narasi diperlukannya 

suatu prinsip-prinsip dasar narasi sebagai tumpuan berpikir terbentuknya karangan 

narasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: alur, penokohan, latar, titik pandang, 

dan pemilihan detail peristiwa. 
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(1) Alur (plot) 

Alur adalah serentetan cerita yang berjalan melalui beberapa tahapan berikut: 

pengenalan; timbulnya konflik; konflik memuncak; klimaks; pemecahan masalah. 

Membuat alur cerita yang runtut dan baik tidaknya dapat dinilai dari beberapa hal 

berikut: apakah tiap insiden susul-menyusul secara logis dan alamiah; apakah tiap 

pergantian insiden sudah cukup terbayang dan dimatangkan dalam insiden 

sebelumnya; apakah insiden terjadi secara kebetulan? (Keraf,1983). 

(2) Penokohan 

Salah satu ciri khas narasi ialah mengisahkan tokoh cerita bergerak dalam 

suatu rangkaian perbuatan  atau mengisahkan tokoh cerita terlibat dalam suatu 

peristiwa atau kejadian. Tindakan peristiwa, kejadian, itu disusun bersama-sama 

sehingga mendapatkan kesan atau efek tunggal. Untuk memusatkan kesan itu, perlu 

diadakannya pemilihan dan pembatasan tokoh yang akan bertindak atau mengalami 

peristiwa dan kejadian dalam keseluruhan narasi. 

Tidak ada ketentuan yang pasti perihal jumlah tokoh dalam narasi. 

Pertimbangan utama ialah fungsional atau tidaknya tokoh tersebut membina 

kesatuan kesan. Ada pengarang yang membatasi kepada satu tokoh sentral, tetapi 

ada juga yang memilih lebih dari satu tokoh, yang penting pemilihan dan 

pembatasan tokoh harus tetap dilakukan agar tindakan atau peristiwa yang 

ditampilkan tidak berlaku pada banyak tokoh, sehingga arahnya tetap terkontrol. 

(3) Latar (Setting) 

Karangan narasi terkadang tidak disebutkan secara jelas tempat tokoh 

berbuat atau mengalami peristiwa tertentu. Penyebutan nama latar secara pasti atau 



56 
 

 
 

secara umum dalam narasi sebenarnya menyangkut esensi dan tujuan yang hendak 

dicapai narasi itu sendiri. 

(4) Sudut Pandang (Point of View) 

Sudut pandang dalam narasi menjawab pertanyaan siapakah yang men-

ceritakan kisah ini. Sudut pandang akan menentukan gaya dan corak cerita. Sebab 

watak dan pribadi si pencerita akan banyak menentukan cerita yang dituturkan pada 

pembaca, setiap orang mempunyai pandangan hidup, intelegensi, kepercayaan, dan 

temperamen yang berbeda-beda. Kedudukan pencerita (narator) dalam cerita 

secara pokok ada empat macam yaitu:  narator serba tahu (omniscient point of 

view); narator bertindak objektif (objective point of view); narator (ikut) aktif 

(narator acting); narator sebagai peninjau. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa unsur-

unsur narasi terdiri dari tema, tokoh cerita, latar, posisi narator, waktu, motivasi, 

konflik, dan alur yang saling berkaitan, sehingga membentuk sebuah cerita yang 

disebut narasi. Prinsip-prinsip narasi merupakan tumpuan berpikir bagi terbentuk-

nya narasi dilengkapi beberapa unsur-unsur narasi sebagai pembentuknya. Dengan 

adanya prinsip-prinsip narasi akan memberikan peta konsep bagi siswa untuk 

menentukan jalannya cerita. 

2.1.8.5 Teknik Penulisan Narasi 

Kristiantari (2008:139) ada 5 strategi yang bisa membuat siswa mengerti 

kualitas-kualitas fiksi yang baik, diantaranya. 

(1) Pentingnya seleksi topik waktu menulis fiksi, cerita harus 

berhubungan dengan minat atau perhatian siswa bukan hanya 

sebagai tugas. (2) Gunakan literatur untuk mengajar penulisan 
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fiksi, diskusi karakter-karakternya dan gunakan sebagai 

perangsang untuk membuatnya sebagai bahan cerita baru. (3) 

Perlunya perubahan pemeran utama atau pemecah masalah. 

Adanya literatur anak bisa belajar bahwa setiap cerita ada 

perubahan-perubahan. (4) Cerita harus berdasarkan fakta atau 

pengalaman pribadi. Dorong anak untuk meneliti setiap fiksi 

mereka. 

 

Berdasarkan teknik menulis narasi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

menulis narasi hendaknya memperhatikan beberapa hal diantaranya menetukan 

tema, sasaran, peristiwa-peristiwa yang akan ditampilkan dalam skema, membagi 

peristiwa-peristiwa utama ke dalam peristiwa pendahuluan, merinci peristiwa-

peristiwa utama ke dalam peristiwa-peristiwa pendukung. 

Suparno (2011:4.50) menjelaskan, langkah-langkah menulis karangan 

narasi diantaranya. 

(1) Tentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. 

(2) Tetapkan sasaran pembaca kita. 

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

alur: kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dimunculkan dan kejadian-kejadian 

apa saja yang akan disajikan, dan apakah kejadian itu penting. 

(4) Bagi peristiwa utama itu kedalam bagian awal, perkembangan dan akhir cerita. 

(5) Rinci peristiwa utama kedalam detail-detail peristiwa pendukung cerita. 

(6) Susunan tokoh, perwatakan, latar, dan sudut pandang. 

2.1.8.6  Elemen dan Struktur Tulisan Narasi 

Tulisan narasi memiliki empat elemen wajib dan satu elemen opsional. 

Keempat elemen wajib tersebut antara lain orientasi, komplikasi, evaluasi, dan 

resolusi. Sementara elemen opsional adalah koda (Zainnurahman, 2013:38), 

diantaranya. 
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(1) Orientasi 

Orientasi sebagai tempat penulis memperkenalkan latar (setting) serta mem-

perkenalkan tokoh dalam cerita. Selain itu orientasi bisa menjadi tempat penulis 

menguraikan sebuah latar belakang konflik yang terjadi dalam cerita, lengkap 

dengan pewaktuannya. Orientasi menjawab pertanyaan: apa yang terjadi, siapa 

pelakuknya, dimana kejadiannya, dan kapan itu terjadi. Orientasi mendeskripsikan 

tempat lengkap dengan atribut tempat tersebut, kemudian tokoh lengkap dengan 

karakter dan wataknya 

Watak dan karakter tokoh tidak dapat diidentifikasi lewat perilaku dan cara 

merespons terhadap perilaku tokoh lain. Pengenalan tokoh merupakan sentral dari 

orientasi. Tokoh dalam penulisan narasi dapat ditulis dengan cara yang bermacam-

macam. Penulis bisa saja menggunakan “Aku” sebagai tokoh utama, atau “Dia,”  

atau penulis menggunakan kata orang. Ini tergantung dari sudut pandang yang 

digunakan oleh penulis. 

Jika penulis menggunakan kata “Aku” maka penulis ingin pembaca meng-

ikuti alur cerita dengan kacamata penulis, seolah-olah menjadi tokoh itu sendiri dan 

mengalami serangkaian kejadian dalam cerita tersebut. Jika penulis menggunakan 

kata “Dia” atau nama orang maka pembaca benar-benar di posisikan sebagai 

“pengamat” cerita secara murni. Akan tetapi pada umumnya hanya ada satu tokoh 

cerita, meskipun tokoh-tokoh yang lain juga dominan.  

(2) Komplikasi 

Komplikasi berfungsi untuk menyampaikan konflik yang terjadi dalam 

cerita. Komplikasi dianggap sebagai inti cerita karena tulisan narasi bukan hanya 

sekedar menceritakan kejadian, namun juga bagaimana para tokoh melalui dan 
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menyelesaikan masalah. Tanpa komplikasi maka cerita tidak menarik dan tidak 

layak disebut naratif. Antara orientasi dan komplikasi harus terdapat “rantai 

kejadian” atau chain of events. Sebuah komplikasi yang baik tidak akan mengan-

dung komplikasi tanpa orientasi, atau sebaliknya, atau komplikasi yang tidak 

relevan dengan orientasi. Penulis harus menjembatani pembaca agar perpindahan 

ide yang diikuti oleh pembaca dari orientasi ke komplikasi tidak terkesan tiba-tiba 

atau tanpa alasan. 

Pada komplikasi, tokoh dihadapkan dengan konflik yang terbagi menjadi 

tiga jenis. Pertama, konflik terjadi antara tokoh satu dengan tokoh lain. Kedua, 

konflik terjadi antara tokoh dengan lingkungannya, atau sesuatu yang berada dalam 

lingkungan yang bukan merupakan tokoh manusia. Dan yang ketiga, konflik yang 

terjadi antara tokoh dengan dirinya sendiri, yang disebut dengan internal conflict. 

(3) Evaluasi 

Evaluasi termasuk rantai kejadian dalam komplikasi. Adanya komplikasi 

biasanya diapit oleh orientasi dan evaluasi. Evaluasi dalam tulisan narasi digunakan 

untuk memberikan alasan terhadap terjadinya konflik dalam komplikasi. Dalam 

evaluasi, peneliti menggambarkan bagaimana perasaan, pemikiran, dan respon 

tokoh terhadap masalah. Para tokoh dan juga pembaca diajak untuk mereview 

kembali terjadinya peristiwa atau konflik.  

Tanpa elemen ini, maka konflik menjadi tidak beralasan dan sebagai rantai 

kejadian, evaluasi menjadi dasar dalam penyelesaian masalah atau resolusi. 

Evaluasi sendiri bertujuan untuk memberikan alasan-alasan kenapa konfik tersebut 

terjadi hingga menyelesaikan dengan mencari penyebab-penyebabnya. 
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(4) Resolusi 

Resolusi berfungsi menggambarkan upaya tokoh memecahkan persoalan 

dalam komplikasi, dasar-dasar dan alasan yang terdapat dalam evaluasi. Resolusi 

yang sempurna adalah ketika setiap persoalan terdapat pemecahannya, jalan keluar-

nya. Artinya cerita ini memiliki akhir yang jelas untuk dipahami oleh pembaca. 

Adanya resolusi menyebabkan pembaca seperti berkaca dan belajar dari 

cerita, bagaimana tokoh menyelesaikan persoalan. Penyelesaian masalah ini juga 

harus beralasan dan masuk akal. Resolusi yang baik adalah resolusi yang benar-

benar tidak menyisakan konflik yang tidak terselesaikan. 

Cerita dalam tulisan naratif harus utuh dan tuntas. Perjalanan tokoh dari 

orientasi hingga resolusi harus jelas dan tidak terputus.  Resoluasi yang sempurna 

adalah ketika setiap persoalan terdapat pemecahannya, jalan keluarnya. Walaupun 

cerita tersebut akhirnya sad ending, namun jika itu memuaskan pembaca dalam 

artian tidak ada pertanyaan apa-apa lagi, maka resolusinya sudah lengkap. 

(5) Koda 

Koda merupakan elemen yang sifatnya opsional. Setiap narasi sudah pasti 

memiliki sejumlah pesan moral atau unsur pendidikan, sebenarnya itulah koda. 

disebut dengan opsional adalah apakah koda itu ditulis (jika itu narasi tertulis) 

secara implisit atau tidak. 

Berdasarkan pemaparan di atas, fungsi dan struktur sistematik yang baik 

adalah sebuah narasi yang di dalamnya memiliki struktur adanya orientasi, kom-

plikasi, evaluasi, resolusi dan koda yang secara kesatuan menjadi gambaran tentang 

bagaimana cerita itu berlangsung hingga menjadi sebuah narasi yang diikuti oleh 

kejadian-kejadian secara kronologis 
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2.1.9   Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Arends (1997) dalam 

Suprijono (2015:65) model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan 

digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Suprijono 

(2015:65) model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman bela-

jarnya untuk mencapai tujuan belajar. 

Ngalimun (2013:27)  menegaskan model pembelajaran adalah suatu peren-

canaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran di 

kelas. Model pembelajaran mengarahkan guru dalam merencanakan pembelajaran 

untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. 

Ngalimun (2013:30) menjelaskan, model pembelajaran harus mempertim-

bangkan materi pelajaran, jam pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, 

lingkungan belajar, dan fasilitas penunjang yang tersedia. Kualitas model pembela-

jaran dapat dilihat dari aspek proses dan produk. Aspek proses mengacu pada situ-

asi pembelajaran yang menyenangkan (joyful learning), serta mendorong siswa 

untuk aktif belajar dan berpikir kreatif. Sedangkan aspek produk mengacu pada 

pencapaian tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan standar 

kemampuan atau kompetensi yang ditentukan. 

Sukardi (2013:30) menjelaskan model pembelajaran adalah bentuk atau tipe 

pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar oleh guru kepada 

siswa. Di dalam model pembelajaran terdapat unsur: filosofi atau teori yang 
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menjadi landasan atau ruh dari rumusan teoritis dan praktis sebuah metode pem-

belajaran; rumusan teoritis metode pembelajaran; prosedur praktis penerapan 

metode pembelajaran. Strategi adalah bagian dari metode, metode adalah bagian 

dari model pembelajaraan. Model pembelajaran adalah tipe kegiatan pembelajaran 

yang mengandung konsep-konsep teoritis tentang metode dan strategi belajar. 

Model pembelajaran yang ideal adalah model pembelajaran yang meng-

eskplorasi pengalaman belajar efektif, yaitu pengalaman belajar yang memungkin-

kan siswa mengalami atau berbuat secara langsung dan aktif dalam sebuah 

lingkungan belajarnya. Metode giving question and getting answer merupakan 

salah satu bagian dari model pembelajaran yang tepat digunakan untuk meng-

eksplor pengetahuan siswa melalui tanya jawab. 

Berdasarkan pengertian model pembelajaran menurut para ahli, peneliti 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual sebagai 

pedoman pembelajaran. Tipe pembelajaran guru yang digunakan untuk menyam-

paikan bahan ajar kepada siswa bagian dari pemilihan model pembelajaran yang 

disesuaikan dengan materi, tingkat perkembangan kognitif anak. Metode pem-

belajaran giving question and getting answer diharapkan membuat siswa aktif 

dalam belajar, kreatif dan nyaman dalam belajar. 

Pelaksanaan model pembelajaran diikuti dengan metode pembelajaran. 

Metode adalah cara-cara yang dilakukan guru untuk menyampaikan bahan ajar 

kepada siswa. Metode adalah variabel penting dalam pembelajaran dikarenakan 

cara penyampaian yang komunikatif lebih disenangi oleh siswa walaupun sebenar-

nya materi yang disampaikan tidak terlalu menarik (Sukardi, 2013:51).  
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2.1.10  Media Pembelajaran 

Media pembelajaran menurut Aqib (2013:50) adalah segala sesuatu yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar 

pada siswa. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar. Sumber 

belajar dapat berupa pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Media 

belajar merupakan alat kombinasi antara alat, bahan dan guru hanyalah merupakan 

salah satu jenis sumber belajar yang berupa “orang”. 

Sumber belajar ada yang berasal dari bahan, seperti halnya gambar dapat 

mengungkapkan kemampuan berbicara pembelajar dalam suatu bahasa, gambar 

dapat dijadikan rangsang pembicaraan yang baik bagi anak usia sekolah dasar. 

Penyusunan gambar-gambar menarik dapat mengungkapkan kemampuan berbicara 

siswa yang potensial untuk tes yang berkadar pragmatik (Nurgiyantoro, 2016:444). 

Rangsangan gambar ini dapat memicu kognitif siswa dalam keterampilan 

menulis yang diawali dengan keterampilan berbicara. Rangsangan gambar tersebut 

terbagi menjadi dua yaitu gambar objek dan gambar cerita. Gambar objektif adalah 

gambar yang masing-masing memiliki nama satu kata dan merupakan gambar-

gambar lepas antara satu dengan yang lainnya. Gambar yang digunakan kurang ada 

kaitannya dan biasanya digunakan pada siswa tingkat awal, karena tujuan utamanya 

lebih kepada pelafalan bahasa. 

Gambar cerita adalah rangkaian gambar yang membentuk sebuah cerita 

yang menunjukkan suatu aktivitas, mencerminkan maksud atau gagasan tertentu, 

bermakna, dan menunjukkan konteks tertentu. Gambar cerita ini dapat tergolong 

ke dalam gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian kegiatan atau cerita yang 
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disajikan secara berurutan. Dengan gambar seri siswa dilatih mengungkapkan 

adegan dan kegiatan yang ada dalam gambar. Gambar seri biasanya terdiri dari 3-

4 gambar yang ceritanya berangkaian (Nurgiyantoro, 2016:446). 

Berdasarkan pengertian media pembelajaran tersebut maka guru menjadikan 

media gambar untuk menarik perhatian siswa dan sebagai alat perangsang berpikir 

kognitif siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis. 

2.1.11  Metode Pembelajaran 

Setelah memilih model pembelajaran, menentukan media yang membantu 

pelaksanaan pembelajaran menulis, langkah selanjutnya menentukan metode me-

ngajar yang dianggap tepat dan efektiff. Sukardi (2013:38) dalam menentukan 

metode pembelajaran, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 

(1) Tujuan Pembelajaran 

Suatu pembelajaran mungkin hanya cocok dipakai untuk tujuan tertentu. 

Tujuan perubahan tingkah laku yang lain guru hendaknya jangan menggunakan 

metode penyajian yang sama. Tujuan pembelajaran disesuaikan dengan materi dan 

metode pembelajaran yang digunakan, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna 

bagi siswa. Tujuannya adalah untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dalam 

proses belajar yang mampu diterapkan oleh siswa. 

(2) Orientasi atau penekanan kegiatan pembelajaran 

Metode mengajar yang lebih menekankan kepada peran siswa. Berbeda 

dengan metode yang lebih menekankan pada peran dan aktivitas guru atau alat-alat 

pengajar seperti sarana audio visual misalnya. Dalam metode ini siswa dijadikan 

sebagai aktor dan guru sebagai fasilisator dalam proses pembelajaran. Diharapkan 
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dengan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, mampu memberikan pengala-

man belajar yang lebih berkesan bagi siswa dari pada pembelajaran yang berpusat 

pada guru. 

(3) Jumlah siswa dalam kelas 

Ada metode tertentu yang hasilnya akan baik jika dipakai untuk siswa dalam 

jumlah yang terbatas, atau cocok untuk mempelajari materi tertentu. Jumlah siswa 

memengaruhi metode yang digunakan karena terkait dengan kondisi kelas pada saat 

proses bembelajaran. Jumlah siswa juga memengaruhi keefektifan metode pem-

belajaran, karena kondisi kelas yang kondusif sangat berpengaruh terhadap ke-

nyamanan siswa dalam belajar. Pemilihan metode merupakan langkah awal yang 

memengaruhi sukses atau tidaknya proses pembelajaran di dalam kelas terlepas dari 

peran guru sebagai pelaksana. 

(4) Tempat kegiatan belajar-mengajar 

Jika kegiatan pembelajaran berlangsung di dalam kelas, perpustakaan, 

laboraturium, masjid, atau kebun, tentu metode yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan berbeda-beda, disesuaikan dengan keadaan setempat. 

Pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pem-

belajaran, orientasi atau penekanan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. 

Disesuaikan pula dengan jumlah siswa di dalam kelas serta tempat yang akan 

dijadikan sebagai kegiatan pembelajaran. Metode giving question and getting 

answer merupakan metode pembalajaran yang melibatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. Diharapkan dengan metode pembelajaran aktif ini dapat menarik 

perhatian siswa. 
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2.1.12  Metode Giving Question and Getting Answer 

Metode giving question and getting answer adalah salah satu metode 

pembelajaran active learning yang dikembangkan untuk meningkatkan keaktifan 

siswa dalam belajar. Penerapan metode giving question and getting answer 

memperhatikan hal-hal yang harus terlebih dahulu dipahami diantaranya; 

pengertian metode giving question and getting answer; prinsip-prinsip metode 

giving question and getting answer; kelebihan dan kekurangan metode giving 

question and getting answer;  penerapan metode giving question and getting 

answer pada materi menulis narasi. Pemahaman lebih lanjut akan disajikan dalam 

uraian sebagai berikut. 

2.1.12.1  Pengertian Metode Giving Question and Getting Answer 

Suprijono (2015:126) menjelaskan metode giving question and getting 

answer dikembangkan untuk melatih siswa memiliki kemampuan, keterampilan, 

dalam menjawab pertanyaan dan membuat pertanyaan. langkah-langkah dalam 

pelaksanaan metode tersebut adalah:  

(1) Guru Membagikan dua potongan kertas kepada siswa. (2) Mintalah 

kepada siswa menuliskan ke dalam kartu kertas tanya dan kertas 

jawab (3)Mulai pembelajaran dengan pertanyaan, bisa berasal dari 

siswa maupun guru. Jika pertanyaan berasal dari siswa, maka siswa 

diminta untuk menyerahkan kartu yang bertulisan “kartu 

bertanya”. (4) Setelah pertanyaan diajukan, mintalah kepada siswa 

memberi jawaban. Setiap siswa yang hendak menjawab, 

diwajibkan menyerahkan kartu yang bertulisan “kartu menjawab”. 

(5) Perlu diingat, setiap siswa yang hendak bertanya maupun 

menjawab harus menyerahkan kartu-kartu itu kepada guru.(6) Jika 

sampai akhir sesi masih ada siswa yang masih memiliki dua 

potongan kertas yaitu kertas bertanya dan kertas menjawab atau 

salah satu potongan kertas tersebut maka mereka diminta untuk 

membuat resume atau proses tanya jawab yang sudah berlangsung. 

Keputusan ini harus disepakati sejak awal atau dapat diganti 

dengan keputusan lain. 
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Penerapan metode giving question and getting answer merupakan konsep 

pembelajaran active learning. Konsep belajar ini menuntut peran serta siswa dalam 

proses belajar mengajar. Penerapan model ini diharapkan dapat membantu guru 

dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, shingga dapat meningkatkan 

hasil belajar pada siswa. penerapan metode giving question and getting answer juga 

diharapkan dapat mempengaruhi minat siswa dalam belajar menulis narasi. 

2.1.12.2 Prinsip-Prinsip Metode Pembelajaran Giving Question and Getting 

Answer  

Metode pembelajaran giving question and getting answer adalah metode 

pembelajaran yang mengharuskan setiap siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. Metode pembelajaran giving question and getting answer termasuk 

ke dalam metode pembelajaran aktif. Metode pembelajaran akif  (active learning) 

pada dasarnya berusaha untuk memperkuat, memperlancar stimulus dan respon 

anak siswa dalam pembelajaran, tidak menjadi hal yang membosankan bagi 

mereka. Penerapan metode pembelajaran aktif  (active learning) pada siswa dapat 

membantu ingatan (memory) mereka, sehingga mereka dapat dihantarkan kepada 

tujuan pembelajaran dengan sukses. 

Berdasarkan pembelajaran aktif tersebut maka prinsip-prinsip teknik pem-

belajaran metode giving question and getting answer, sebagai berikut. 

(1) Pemberian kartu atau kertas 

Dalam teknik pembelajaran ini media yang digunakan adalah kartu atau 

kertas dengan jenis yang berbeda dan dibagikan kepada seluruh siswa. Kartu 

tersebut disebut kartu tanya dan kartu jawab. Kartu tanya dan kartu jawab berfungsi 

untuk menuliskan satu kalimat tanya dan satu kalimat jawab yang diketahui oleh 
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siswa berdasarkan gambar yang telah disajikan di papan tulis oleh guru. kartu tanya 

dan kartu jawab tersebut nantinya dikumpulkan perkelompok berdasarkan 

kelompok gambarnya masing-masing. 

Kertas tanya dan kertas jawab ini berperan untuk membantu siswa mem-

perbanyak kosakata dalam proses belajar menulis narasi. Proses belajar menulis 

narasi pada awalnya dilakukan secara berkelompok. Tugas akhir  atau evalusasi 

pada materi ini adalah masing-masing siswa harus membuat karangan narasi sendiri 

berdasarkan hasil tanya jawab dengan guru dan sesamaa teman dengan memanfaat-

kan model giving question and getting answer. 

(2) Diskusi Kelompok 

Diskusi kelompok merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang dapat 

meningkatkan keaktifan siswa, sebab dalam diskusi kelompok memungkinkan 

kerjasama antara siswa dengan atau tanpa bimbingan guru. Suasana belajar yang 

menimbulkan sikap kerjasama antar siswa dalam memecahkan, keuntungan yang 

diperoleh dalam pembelajaran yaitu dapat menimba dan mengembangkan kepriba-

dian siswa terutama sikap saling menghargai dan memberikan pengetahuan siswa 

agar bertambah, sebab siswa saling bertukar pendapat dengan siswa lain. 

(3) Presentasi 

Presentasi di depan kelas bertujuan untuk menguji kemampuan siswa dalam 

menyampaikan ide atau pendapat setelah mereka memperoleh pengalaman belajar. 

Presentasi meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk tampil dan berkomunikasi 

di dalam dan di luar kelas. 

Presentasi ini merupakan puncak dari metode giving question and getting 

answer karena pada tahap ini semua kelompok saling bertukar fikiran terhadap hasil 
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belajar kelompoknya. Pada tahap ini guru juga memberikan konfirmasi terhadap 

hasil presentasi yang dilakukan, sehingga hasil presentasi dapat diterima oleh 

semua pihak kelompok. 

Pada tahap presentasi ini diharapkan semua siswa telah paham betul apa 

yang sedang dipelajari, karena tugas evaluasi setelah presentasi ini adalah setiap 

individu harus meresum kembali hasil presentasi dari kelompok awal hingga 

kelompok akhir untuk dijadikan sebuah karangan narasi. 

Dengan memanfaatkan metode giving question and getting answer maka 

dapat menciptakan suasana kelas menjadi saling akrab, saling sapa dan saling 

bertanya. Metode giving question and getting answer menjadikan proses pem-

belajaran yang berpusat pada siswa, dan menjadikan guru hanya sebagai fasilisator 

dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

2.1.11.3 Kelebihan dan Kekurangan Metode Giving Question and Getting 

Answer  (GQGA ) 

Kelebihan metode giving question and getting answer adalah membuat 

siswa aktif. Pembelajaran ini melibatkan seluruh siswa untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran. Siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dimengerti dan berpendapat, guru dapat mengerti 

kemampuan siswa dalam menguasai materi yang disampaikan, konsep ini dapat 

mendorong siswa untuk berani mengajukan pendapatnya. 

Kelemahan model pembelajaran giving question and getting answer adalah 

apabila proses tanya jawab berlangsung secara terus menerus maka menyimpang 

dari pokok bahasan yang sedang dipelajari. Kelemahan model pembelajaran ini 
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disebabkan oleh beberapa faktor misalnya kondisi siswa, lingkungan belajar, dan 

bagaimana cara guru menerapkan strategi ini dalam pembelajaran yang masing-

masing tempat berbeda kondisinya. Peran guru dalam metode ini diperlukan agar 

fokus pembahasan materi tetap mengacu pada materi yang sedang diajarkan. 

2.1.12.3 Penerapan Metode Giving Question and Getting Answer (GQGA) Pada 

Materi Menulis Narasi 

Metode giving question and getting answer merupakan metode pem-

belajaran dengan konsep memberi dan menerima. Metode ini dikembangkan untuk 

melatih siswa memiliki kemampuan bertanya, dan menjawab pertanyaan. Bertanya 

dan menjawab merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Tarigan (2008:1) 

menjelaskan, keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen yaitu: 

keterampilan menyimak (listening skills); keterampilan berbicara (speaking skiils); 

keterampilan membaca (reading skills); keterampilan menulis (writing skills). 

Keempat keterampilan tersebut memiliki keterkaitan yang erat, saling 

memiliki hubungan dari masing-masing aspek. Menulis juga memiliki hubungan 

dengan berbicara yaitu keduanya memiliki tujuan yang sama untuk menyampaikan 

informasi yang berbeda berupa penyampaian informasi secara langsung dan tidak 

langsung. 

Berdasarkan pengertian para ahli, peneliti berupaya untuk mengembangkan 

metode pembelajaran giving question and getting answer menjadi sebuah metode 

pembelajaran yang menyenangkan dalam materi menulis narasi. Modifikasi yang 

dilakukan oleh guru dengan cara memasukkan unsur media berbantuan gambar 

seri. Tujuan gambar seri untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran, 
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secara psikologis siswa sekolah dasar kelas IV termasuk dalam tahap berpikir 

secara kongkrit. 

Gambar seri merupakan rangkaian kegiatan atau cerita yang disajikan secara 

berurutan. Gambar seri mampu membantu siswa mengungkapkan isi dan kegiatan 

apa yang ada dalam gambar tersebut. Gambar seri biasanya terdiri dari 3-4 gambar 

yang ceritanya berangkaian. 

Media gambar seri ini akan peneliti pasang di papan tulis sehingga siswa 

satu kelas dapat melihat secara langsung. Sardiman (2012:29) menjelaskan 

kelebihan media gambar seri adalah: sifatnya kongkrit dan lebih realitas me-

nunjukkan pokok masalah; media gambar dapat mengatasi batas ruang dan waktu 

karena tidak semua benda dapat ditampilkan di kelas dan suatu peristiwa tidak 

dapat dilihat seperti adanya; media gambar dapat memperjelas suatu masalah. 

Gambar seri digunakan guru untuk membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan menulis, memperbanyak kosakata dan saling bertukar pengalaman. 

Gambar seri yang digunakan guru berjumlah 4 gambar. Keempat gambar tersebut 

merupakan satu kesatuan. Siswa memanfaatkan gambar seri untuk membantu 

menyampaikan informasi kepada orang lain dengan menggunakan metode giving 

question and getting answer. 

Langkah pertama pelaksanaan metode giving question and getting answer 

berbantuan media gambar yaitu terlebih dahulu guru membagi kelas menjadi 4 

kelompk besar. 1 kelompok terdiri dari satu baris yaitu dari baris depan ke baris 

belakang. Setiap anak mendapat 2 kertas yaitu satu kertas untuk bertanya disebut 

kertas tanya dan satu kertas untuk menjawab atau disebut kertas jawab. Kedua ker-

tas tersebut harus digunakan oleh masing-masing siswa, apabila dengan waktu yang 
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ditentukan masih ada siswa yang mempunyai kartu tanya atau kartu jawab, siswa 

tersebut mendapatkan tugas sesuai dengan kesepakatan. 

Setiap satu kelompok besar diberi tugas untuk mengamati sebuah gambar 

pada masing-masing nomor. Seperti kelompok 1 mengamati gambar pada nomor 

1, kelompok 2 mengamati gambar pada nomor 2, kelompok 3 mengamati gambar 

pada nomor 3 dan kelompok 4 mengamati gambar pada nomor 4. Setiap siswa harus 

membuat sebuah kalimat tanya dan sebuah kalimat jawab yang diketahuinya 

berdasarkan masing-masing gambar yang diamati, kemudian mengumpulkan kedua 

kertas tersebut ke guru. Guru meminta perwakilan dari masing-masing kelompok 

untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil belajar diskusinya. 

Melalui konfirmasi yang dilakukan oleh guru, siswa saling bertukar 

pengalaman dan menambah pengetahuan melalui tanya jawab yang dilakukan 

siswa dengan siswa, maupun guru dengan siswa agar terjadi komunikasi dua arah.  

Guru mengulang kembali pembahasan gambar seri dari nomor awal hingga akhir 

apabila seluruh kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, Tujuannya 

agar siswa mengingat secara utuh bagaimana rangkaian cerita gambar  tersebut. 

Langkah terakhir dari metode giving question and getting answer adalah 

siswa ditugaskan untuk menulis narasi berdasarkan gambar seri yang ada di papan 

tulis. Guru meminta siswa untuk mengkontrusikan pengalaman pembelajaran yang 

telah didapat sebelumnya dengan pengalaman pembelajaran yang baru didapat 

melalui model giving question and getting answer. Diharapakan dengan bantuan 

gambar seri, kertas tanya dan kertas jawab, serta konfirmasi yang telah dilakukan 

antara siswa dengan siswa, maupun guru serta siswa dapat meningkatkan minat dan 

kemampaun siswa dalam menulis karangan narasi. 



73 
 

 
 

2.2   Kajian Empiris 

Beberapa penelitian relevan tentang penerapan model pembelajaran aktif 

tipe giving question and getting answer banyak digunakan dalam beberapa 

pembelajaran, bukan hanya di tingkat sekolah dasar tetapi juga di tingkat menengah 

pertama dan menengah atas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

banyak hasil yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran giving question and 

getting answer merupakan metode yang efektif diterapkan semua jenjang. Berikut 

ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa metode giving question and 

getting answer dapat meingkatkan hasil belajar dan minat siswa dalam proses 

pembelajaran. Beberapa penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti, sebagai berikut.  

Penelitian yang menguji penerapan metode giving question and getting 

answer yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sudayat (2010) mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, melakukan penelitian dengan judul Penerepan 

Strategi Pembelajaran Aktif Teknik Giving Question and Getting Answer untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa (Quasi Eksperimen di Kelas VIII 

SMP Negeri 8 Jakarta). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

strategi pembelajaran aktif teknik giving question and getting answer terhadap hasil 

belajar matematika siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

strategi pembelajaran aktif teknik giving question and getting answer terhadap hasil 

belajar matematika siswa. Secara empiris terlihat hasil belajar matematika siswa 

yang diajar dengan strategi pembelajaran aktif teknik giving question and getting 
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answer lebih tinggi dari pada hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan 

strategi pembelajaran konvensional. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aziz (2012) mahasiswa Jurusan 

Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Makasar, melakukan penelitian 

dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Giving 

Question and Getting Answer pada konsep Sistem Gerak Terhadap Hasil Belajar 

SMAN 4 Bantimurung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor siswa yang diajar 

dengan menerapkan metode GQGA dikategorikan baik dengan skor rata-rata 75,04. 

Hasil statistik inferensial dianalisis dengan t test dengan sig (0,01) <α (0,05) 

sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hasil belajar biologi siswa yang menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe giving question and getting answer pada materi Sistem Rangka 

untuk siswa kelas XI SMAN 4 Bantimurung. 

Husaipah (2012) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi, Sekolah 

Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (SKTIP) PGRI Sumatera Barat. Penelitian 

ini yang berjudul Pengaruh Penerapan Strategi Active Tipe Giving Question and 

Getting Answer Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VII SMP N 2 Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini memiliki beberapa faktor yang 

memengaruhi model belajar siswa, seperti rendahnya daya tarik, merasa bosan 

dalam belajar, dan pasif dalam proses pembelajaran. Hal ini mengidentifikasi 

bahwa siswa cenderung tidak berani untuk mengungkapkan pendapat mereka, 

sehingga sulit untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa thitung >ttabel pada kelas ekperimen me-
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nunjukkan nilai 76,78 dengan Standar Deviasi 10,32 sedangkan kelas kontrol 

menunjukkan nilai 58,13 dengan Standar Deviasi 12,56. Berdasarkan analisis t test 

dilihat bahwa thitung (5,79) > ttabel (1,68) hal itu memperlihatkan metode giving 

question and getting answer dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII 

SMON 2 Ranah Batahan. 

Novita (2012) mahasiswa Program Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Riau. Penelitiannya dengan judul Penerapan Model Pem-

belajaran Kooperatif Tipe Giving Question and Getting Answer (GQGA) untuk 

Meningkatkan sikap Ilmiah dan Hasil Belajar Biologi siswa Kelas VII C MTS 

Hasanah Pekanbaru Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian menjelaskan, model 

kooperatif tipe giving question and getting answer siswa memiliki keberanian 

untuk bertanya. Model ini merangsang kemampuan siswa dalam memahami konsep 

dan proses belajar sains. Model ini dapat meningkatan Hasil belajar dan sikap 

alamiah siswa untuk aktif dalam bertanya dalam proses pembelajaran. Penelitian 

ini menunjukkan Tingkat sikap ilmiah pada siklus I adalah 61,92% (rendah) dan 

meningkat pada siklus II menjadi 83,98% (baik). kemampuan siswa pada siklus I 

adalah 66,07 (standar) dan meningkat menjadi 72,53% (standar). Prestasi belajar 

siswa dapat dilihat dari tes evaluasi sehari-hari mereka pada siklus I adalah 75% 

(dicapai) dan meningkat pada siklus II menjadi 89,28% (dicapai). Kesimpulan dari 

penelitian ini dapat diambil bahwa metode pembelajaran kooperatif GQGA dapat 

meningkatkan sikap ilmiah siswa dan hasil belajar Biologi mereka VII.C kelas di 

MTs Hasanah Pekanbaru, Tahun Pelajaran 2011/2012 

Chosiyah (2013) mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasian Riau Pekanbaru melalukan penelitian dengan 
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judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Giving Questions and 

Getting Answers terhadap Hasil dan Minat Belajar Matematika Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 3 Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil dan minat belajar matematika siswa 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe giving questions and getting 

answers dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.  

Wilinda (2013) Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul  

Keefektifan Strategi Giving Question and Getting Answer Terhadap Hasil Belajar 

Sumber Daya Alam Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 06 Petarukan Pemalang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan hasil belajar siswa kelas 

IV yang signifikan antara pembelajaran yang menerapkan strategi giving question 

and getting answer dengan pembelajaran yang berpusat pada guru. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil perhitungan uji Mann Whitney, diperoleh nilai signifikansi 

0,048 dengan tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05, sehingga, dapat diketahui 

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 0,048<0,05. Hasil penelitian 

disimpulkan bahwa strategi giving question and getting answer dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan sangat efektif terhadap pembelajaran IPA 

kelas IV materi Sumber Daya Alam. 

Blake (2014) Dapertemen of management, W.P carey school of bussines, 

Arizona State University, Tempe AZ85287-4006 the tittle of Identification In 

Organization An Examination of Four Fundamental Question is The literature on 

identification in organizations is surprisingly diverse and large. This articlereviews 

the literature in terms of four fundamental questions. First, under “What is 
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identification?,”it outlines a continuum from narrow to broad formulations and 

differentiates situated identification from deep identification and organizational 

identification from organizational commitment. Second, in answer to “Why does 

identification matter?,” it discusses individual and organizational outcomes as well 

as several links to mainstream organizational behavior topics. Third, regarding 

“How does identification occur?,” it describes a process model that involves cycles 

of sensebreaking and sensegiving, enacting identity and sensemaking, and 

constructing identity narratives. Finally, under “One or many?,” it discusses team, 

workgroup, and subunit; relational; occupational and career identifications; and 

how multiple identifications may conflict, converge, and combine. Penelitian 

tersebut menjelaskan untuk membuat sebuah narasi identitas diperlukanya berbagai 

pertanyaan untuk mengulas secara mendalam apa yang ingin diketahuinya. Hal ini 

termasuk dalam satu pengoptimalan kemampuan berbahasa dalam berbicara 

sehingga mampu mendapatkan informasi sebagai bahan untuk menulis narasi. 

Nugroho (2014) Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Surakarta melakukan penelitian dengan judul Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Giving Question and Getting Answer untuk 

Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Sosiologi Siswa Kelas X-5 SMA  

Negeri 3 Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya peningkatan keaktifan prestasi belajar sosiologi siswa. Tujuan dari Peneli-

tian ini untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar sosiologi dengan penera-

pan model pembelajaran kooperatif tipe giving question and getting answer di kelas 

X-5 SMA Negeri 3 Boyolali tahun ajaran 2013/2014. Persamaan penelitian yang 

dilaksanakan peneliti dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Nugroho adalah 

keduanya menerapkan metode pembelajaran tipe giving question and getting 
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answer. Perbedaannya terletak pada materi yang diteliti, jenis penelitian, dan tujuan 

subjek penelitian. Materi yang diteliti oleh peneliti adalah mata pelajaran Bahasa 

Indonesia materi  Menulis Narasi sedangkan pada penelitian Nugroho adalah mata 

pelajaran sosiologi. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian 

eksperimen sedangkan penelitian yang dilakukan Nugroho adalah jenis Penelitian 

tindakan kelas (PTK) (Classroom Action Research) yang terdiri dari dua siklus, tiap 

siklus terdiri dari 4 tahap, 4 tahap itu meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi/pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian peneliti adalah siswa kelas 

IV SDN Randugunting 2 kota Tegal, sedangkan subjek peneliti yang dilakukan oleh 

Nugroho adalah siswa kelas X-5 SMA Negeri 3 Boyolali. 

Philomina (2015) Dept of Education Technology Bharatahidasan University 

Tiruchirappallis-620023, Tamil Nadu, India, Internasioanal Juornal of English 

Language Teaching vol 3, No 7, PPL 1-7 october 2015. the titlle Diagnosis Of 

Reading and Writing Skill in Primary School Student. Language is the vehicle for 

effective communication. Every student needs to develop the skills in listening, 

speaking, reading, and writing then only they will be able to communicate properly 

in the society. Reading is one of the ways people all over the world can enhance 

their knowledge hub and get exposed to the experiences of other people. Writing is 

a productive and active process of the mind by which the writer creates 

meaning.This paper is an outcome of diagnosis of reading and writing skills of 

primary school students. The study adopted survey technique for data collection. 

Penelitian tersebut menjelaskan bahasa adalah wahana komunikasi yang efektif. 

Setiap siswa perlu memiliki keterampilan dalam mendengarkan, berbicara, mem-

baca, dan menulis, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Membaca 
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merupakan cara orang untuk meningkatkan pengetahuan dan menulis merupakan 

proses aktif produktif siswa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. 

Hidayati (2016) mahasiswa Fakultas Pendidikan, Universitas Muham-

madiyah Surakarta, melakukan penelitian dengan judul Studi Perbandingan Stra-

tegi Pembelajaran Mulai dengan Memberikan Pertanyaan dan Mendapatkan 

jawaban dari hasil pembelajaraan sains siswa kelas empat grade SD Muham-

madiyah 23 Semanggi Surakarta tahun 2015/2016. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui  Apakah ada perbedaan dalam hasil belajar antara strategi penggunaan 

belajar mulai dengan pertanyaan untuk strategi Memberikan Pertanyaan dan 

Mendapatkan Jawaban siswa kelas IV SD Muhammadiyah 23 Surakarta, serta hasil 

belajar yang lebih baik antara strategi Learning mulai dengan pertanyaan ke 

Pemberian strategi Mendapatkan pertanyaan dan Jawaban siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 23 Semanggi Surakarta tahun akademik 2015 / 2016.  

Berdasarkan pengamatan peneliti tentang kajian terdahulu, relevansi dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah kesamaan metode yang digunakan, yaitu 

metode giving question and getting answer. Perbedaan dengan penelitian terdahulu 

terdapat pada materi ajar yang diambil, yaitu materi menulis narasi. Penerapan pada 

pembelajaran bahasa Indonesia materi Menulis Narasi belum pernah ditemukan. 

Kajian terdahulu hanya mengenai penggunaan metode giving question and getting 

answer yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti akan 

melakukan penelitian eksperimen mangenai penerapan model giving question and 

getting answer pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi Menulis Narasi. 

Ekperimen tersebut dilakukan untuk melihat keefektifan metode giving question 

and getting answer dalam pembejaran Menulis Narasi pada siswa kelas IV SDN 

Randugunting 2 Kota Tegal. 
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2.3     Kerangka Berpikir 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib yang 

harus ditempuh oleh siswa sejak dalam tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah 

menengah atas bahkan perguruan tinggi. Pembelajaran Bahasa Indonesia terutama 

di sekolah dasar tidak akan terlepas dari empat keterampilan yaitu menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar 

terkait dengan penggunaan Bahasa Indonesia dalam interaksi yang dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu lisan dan tulisan. Individu dapat menggunakan Bahasa Indonesia 

dalam berinteraksi, sehingga ia harus memiliki kemampuan berbahasa, kemampuan 

itu digunakan untuk mengkomunikasikan pesan. Pesan ini dapat berupa ide atau 

gagasan, keinginan, kemauan, perasaan, ataupun interaksi. 

Kemampuan mengkomunikasikan pesan pada tingkat sekolah dasar merupa-

kan keterampilan yang tidak mudah. Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia 

memerlukan model pembelajaran sebagai jembatan dalam mengkomunikasikan 

pesan yang akan disampaikan kepada siswa. Pengomunikasian pesan memerlukan 

perkembangan bahasa siswa. Perkembangan bahasa mencakup semua cara untuk 

berkomunikasi, di mana fikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, 

lisan, isyarat, atau gerak menggunakan kata-kata, kalimat bunyi, lambang, gambar 

atau lukisan. Selain itu, siswa sekolah dasar memiliki karakteristik senang bermain, 

bergerak, berkelompok, dan melakukan sendiri. 

Tinggi rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran dipengaruhi oleh 

minat siswa. Proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang 

diperoleh yaitu hasil belajar siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Minat 

siswa yang tinggi akan mendapatkan hasil belajar yang tinggi dan meningkatkan 
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kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran yang disampaikan. Begitu 

juga sebaliknya, penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

siswa menjadikan proses pembelajaran meyenangkan dan tidak membosankan. 

Salah satu metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa 

sekolah dasar adalah metode giving question and getting answer. Metode giving 

question and getting answer merupakan metode dengan prinsip bertanya dan 

menjawab yang dilakukan dengan memanfaatkan kartu tanya dan kartu jawab. 

Metode giving question and getting answer sesuai dengan karakteristik siswa 

sekolah dasar karena pada penerapannya siswa dibagi dalam kelompok. Setiap 

siswa mempunyai peranan yang sama untuk bertanya dan menjawab pertanyaan 

sehingga terciptanya komunikasi dua arah. Siswa harus mengerti bahwa guru 

bukanlah satu-satunya sumber belajar. Pengkontruksian pengetahuan menjadikan 

guru sebagai konfirmator serta fasilitator dalam proses pembelajaran. 

Perlunya metode giving question and getting answer adalah untuk memberi-

kan variasi pembelajaran kepada siswa dalam belajar Bahasa Indonesia. Pem-

belajaran Bahasa Indonesia materi menulis narasi diharapkan dapat disampaikan 

dengan baik oleh guru melalui metode giving question and getting answer sehingga 

guru tidak lagi menggunakan model konvensional pada umumnya. 

Pelaksanaan penelitian memanfaatkan media gambar seri sebagai objek 

dalam melakukan metode pembelajaran giving question and getting answer. 

Terlebih dahulu guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok disesuaikan 

dengan banyaknya gambar seri yang akan digunakan sebagai objek pembelajaran. 

Setiap kelompok bertugas untuk menganalisis sebuah gambar yang tersedia dengan 

memaksimalkan penggunaan kartu yang telah diberikan guru. Guru mengkonfir-
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masikan hasil diskusi kelompok di depan kelas, guru memberikan kesempatan 

kepada seluruh siswa untuk memberikan ide-ide atau gagasan mereka terhadap 

gambar yang sedang dijadikan objek, sehingga dapat saling bertukar pikiran. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, penerapan metode giving question and 

getting answer berbantuan media gambar, diharapkan menjadi proses pembelajaran 

yang menyenangkan, sehingga mendorong minat siswa dalam belajar. Minat siswa 

mendorong aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, sehingga memengaruhi 

hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa tersebut merupakan peningkatan kemam-

puan siswa dalam menguasai materi Menulis Narasi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengujicobakan keefektifan metode giving 

question and getting answer terhadap minat dan kemampuan menulis karangan 

narasi berbantuan media gambar. Peneliti melihat keefektifan minat dan hasil 

belajar menulis narasi siswa kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal berjumlah 

29 siswa sebagai kelas eksperimen dengan menerapkan metode giving question and 

getting answer berbantuan media gambar, sedangkan siswa kelas IV SDN 

Randugunting 7 Kota Tegal berjumlah 30 siswa sebagai kelas kontrol menerapkan 

metode ceramah berbantuan media gambar. 

Penerapan metode pembelajaran bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan minat dan hasil belajar dalam menulis narasi pada siswa yang me-

nerapkan metode giving question and getting answer dengan siswa yang me-

nerapkan metode konvensional. Metode konvensional yang akan diterapkan adalah 

metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran klasik yang 

pelaksanaan pembelajarannya hanya berpusat pada guru. Berikut ini merupakan 

bagan kerangka berpikir dalam penelitian yang berjudul Keefektifan Metode Giving 

Question and Getting Answer dalam Pembelajaran Menulis Narasi Pada Siswa 

Kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal”. 
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   Gambar 3. Bagan Kerangka Berpikir 

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia materi Menulis Narasi belum 

menerapakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

siswa SD 

Kelas IV SDN Randugunting 2 

Kota Tegal 

( Kelas Eksperimen) 

Kelas IV SDN Randugunting 7 

Kota Tegal 

(Kelas Kontrol) 

Menerapkan Metode Giving 

Question and Getting Answer 

Berbantuan Media Gambar 

Menerapkan Metode Ceramah 

Berbantuan Media Gambar 

(1) Ada tidaknya perbedaan minat dan hasil belajar yang pembelajaran 

menggunakan metode giving question and getting answer dan yang 

menggunakan model konvensional. 

(2) Lebih efektif mana antara minat dan hasil belajar menulis narasi yang 

pembelajarannya menggunakan metode giving question and getting 

answer dan yang menggunakan  metode konvensional. 

Minat dan Hasil Belajar 

Menulis Narasi 

Minat dan Hasil Belajar 

Menulis Narasi 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraiakan, diajukan hipotesis 

statistik penelitian yaitu. 

H01: Tidak terdapat perbedaan minat belajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

materi Menulis Narasi antara siswa kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal 

yang menggunakan metode giving question and getting answer dengan siswa 

kelas IV SDN Randugunting 7 Kota Tegal yang menerapkan metode ceramah  

(µ1 = µ2). 

Ha1: Terdapat perbedaan minat belajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

materi Menulis Narasi antara siswa kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal 

yang menggunakan metode giving question and getting answer dengan siswa 

kelas IV SDN Randugunting 7 Kota Tegal yang menerapkan metode ceramah  

(µ1 ≠ µ2). 

H02: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

materi Menulis Narasi antara siswa kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal 

yang menggunakan metode giving question and getting answer dengan siswa 

Kelas IV SDN Randugunting 7 Kota Tegal yang menerapkan metode 

ceramah  (µ1 = µ2). 

Ha2:  Terdapat perbedaan hasil belajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi 

Menulis Narasi antara siswa kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal yang 

menggunakan metode giving question and getting answer dengan siswa kelas 

IV SDN Randugunting 7 Kota Tegal yang menerapkan metode ceramah. (µ1 

≠ µ2). 
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H03: Minat belajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi Menulis Narasi 

antara siswa kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal yang menggunakan 

metode giving question and getting answer tidak lebih baik dari minat belajar 

siswa kelas IV SDN Randugunting 7 Kota Tegal yang menerapkan metode 

ceramah  (µ1 ≤  µ2). 

Ha3: Minat belajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi Menulis Narasi 

antara siswa kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal yang menggunakan 

metode giving question and getting answer lebih baik dari minat belajar siswa 

kelas IV SDN Randugunting 7 Kota Tegal yang menerapkan metode ceramah  

(µ1 ≥ µ2). 

H04: Hasil belajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi Menulis Narasi 

antara siswa kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal yang menggunakan 

metode giving question and getting answer tidak lebih baik dari hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Randugunting 7 Kota Tegal yang menerapkan metode 

ceramah (µ1 ≤ µ2). 

Ha4:  Hasil belajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi Menulis Narasi 

antara siswa kelas IV SDN Randugunting 2 Kota Tegal yang menggunakan 

metode giving question and getting answer lebih baik dari hasil belajar siswa 

kelas IV SDN Randugunting 7 Kota Tegal yang menerapkan metode ceramah  

(µ1 ≥ µ2).
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BAB 5 

  PENUTUP  

Penutup merupakan kajian kelima dalam penelitian. Pada bab ini akan 

dipaparkan simpulan dan saran. Simpulan merupakan ringkasan dari uraian hasil 

penelitian. Saran merupakan anjuran yang diberikan peneliti kepada pihak-pihak 

terkait yang didasarkan pada hasil penelitian. Saran dalam penelitian ini berupa 

saran bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti selanjutnya. Penjelasan selengkapnya 

yaitu sebagai berikut. 

5.1 Simpulan 

Penelitian telah dilaksanakan pada pembelajaran bahasa Indonesia materi 

menulis deskripsi dengan menggunakan metode estafet writing pada siswa kelas IV 

SD Negeri 1 Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan data hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka simpulan penelitian ini sebagai 

berikut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan motivasi belajar bahasa 

Indonesia siswa kelas IV pada materi menulis deskripsi antara yang menggunakan 

metode estafet writing dan yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

Penghitungan hasil uji hipotesis menggunakan Independent Sample t Test melalui 

program SPSS versi 21 yang menunjukkan bahwa metode estafet writing 

berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Pengaruh metode 

estafet writing terhadap motivasi belajar siswa ditandai dengan nilai 4,363 > 1,999
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atau dengan kata lain thitung > ttabel, selain itu nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 

0,000 < 0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar bahasa 

Indonesia siswa kelas IV pada materi menulis deskripsi antara yang menggunakan 

metode estafet writing dan yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

Penghitungan hasil uji hipotesis menggunakan rumus Independent Samples t Test 

melalui program SPSS versi 21 yang menunjukkan bahwa metode estafet writing  

berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh metode estafet 

writing terhadap hasil belajar ditandai dengan nilai 2,428 > 1,999 atau dengan kata 

lain thitung > ttabel, selain itu nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,018 < 0,05. 

Hasil uji pihak kanan diperoleh bahwa metode estafet writing efektif 

terhadap motivasi belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

materi menulis deskripsi. Keefektifan metode estafet writing terhadap motivasi 

belajar siswa dibuktikan dengan rata-rata nilai di kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada di kelas kontrol. Kelas eksperimen memperoleh rata-rata nilai motivasi 

belajar siswa sebesar 74,90, sedangkan di kelas kontrol sebesar 63,61. Selain itu 

berdasarkan hasil pengujian statistik menggunakan One Sample t Test, diperoleh 

data thitung > ttabel (5,946 > 1,697), selain itu nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 

Hasil uji pihak kanan diperoleh bahwa metode estafet writing efektif 

terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi 

menulis deskripsi. Keefektifan metode estafet writing terhadap hasil belajar siswa 

dibuktikan dengan rata-rata nilai di kelas eksperimen lebih tinggi daripada di kelas 

kontrol. Kelas eksperimen memperoleh rata-rata nilai hasil belajar siswa sebesar 

75,06 sedangkan di kelas kontrol sebesar 70,03. Selain itu berdasarkan hasil 
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pengujian statistik menggunakan one sample t test, diperoleh data thitung > ttabel 

(3,104 > 1,697), selain itu nilai signifikansi 0,004 < 0,05. 

Berdasarkan hasil serangkaian pengujian, diketahui bahwa motivasi dan 

hasil belajar siswa kelas IV pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode 

estafet writing lebih baik dari pada pembelajaran konvensional. Artinya, 

pembelajaran pada kelas eksperimen yang menerapkan metode estafet writing lebih 

efektif dari pembelajaran kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran 

konvensional. Oleh karena itu, disimpulkan metode estafet writing efektif dalam 

pembelajaran menulis deskripsi pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Bobotsari 

Kabupaten Purbalingga. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, metode estafet writing terbukti 

efektif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV pada pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menulis deskripsi. Peneliti memberikan beberapa saran 

sehubungan dengan penggunaan metode estafet writing dalam pembelajaran. Saran 

yang diberikan didasarkan pada hasil penelitian dan ditujukan kepada berbagai 

pihak yang terkait, yakni bagi guru, sekolah, dan peneliti selanjutnya. Saran yang 

peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut. 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru diharapkan mulai menggunakan metode estafet writing dalam 

pembelajaran tertentu, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode estafet writing 

efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, dalam rangka 

mendapatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang lebih maksimal, guru 
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disarankan agar menjadikan metode estafet writing sebagai salah satu alternatif 

metode pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. 

Guru menjelaskan tata cara pelaksanaan metode estafet writing pada saat 

pembelajaran dengan rinci dan jelas, agar siswa benar-benar memahami tata cara 

pelaksanaan metode estafet writing. Jadi, proses pembelajaran dapat berlangsung 

sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu metode ini dapat menambah pengetahuan 

mengenai metode pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan 

untuk siswa. Guru dalam menggunakan metode stafet writing harus disesuaikan 

dengan kebutuhan siswa dan kesesuaian materi yang diajarkan. Guru juga perlu 

merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan, sehingga proses 

pembelajaran optimal dan sesuai harapan. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode estafet writing 

efektif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia materi menulis deskripsi di SD Negeri 1 Bobotsari Kabupaten 

Purbalingga. Saran peneliti bagi sekolah yaitu hendaknya kepala sekolah 

mendukung para guru untuk mengikuti seminar pendidikan atau diklat, sehingga 

guru dapat menambah pengetahuan mengenai cara mengefektifkan proses 

pembelajaran di kelas. 

5.2.3 Bagi Peneliti Lanjutan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

pelanjutnya yang masih berkaitan dengan penerapan metode pembelajaran estafet 

writing. Peneliti lanjutan diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai 

kelemahan dan teori-teori mengenai metode estafet writing. 
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