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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Sebagai tahapan tertinggi dari aspek keterampilan berbahasa, menulis 

menjadi keterampilan yang wajib dikuasai oleh peserta didik. Seperti yang 

disampaikan Zahrina & Qomariah (2018), menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Dengan menguasai  keterampilan  menulis,  peserta didik dapat  

mengungkapkan  gagasan,  pikiran,  dan  perasaan  yang  dimilikinya  ke dalam 

bentuk tulisan yang dapat dikemas secara menarik.  

Salah satu kompetensi dasar  menulis yang terdapat dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 adalah mengenai teks narasi. Teks narasi 

adalah suatu bentuk tulisan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa 

berdasarkan urutan waktu. Keraf (2010:136) membagi teks narasi menjadi dua 

berdasarkan tujuannya. Pertama, narasi ekspositoris atau narasi yang bertujuan 

untuk menggugah pikiran para pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan. 

Kedua, narasi narasi sugestif atau narasi yang sasaran utamanya tidak hanya 

memperluas pengetahuan seseorang, tetapi juga berusaha memberi makna atas 

peristiwa atau kejadian itu sebagai suatu pengalaman. Dari kedua jenis tersebut 

maka jenis teks eskpositori dapat pula disebut sebagai teks narasi nonfiktif, dan 

narasi sugestif disebut pula dengan narasi fiktif. 

Pembelajaran menulis teks narasi dirasa perlu menjadi bagian dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya dijenjang pendidikan sekolah 
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menengah pertama. Dengan mempelajari teks narasi peserta didik dapat menjadi 

pribadi yang kreatif, jujur, gemar membaca dan memberikan inspirasi untuk 

mampu menuangkan ide ke dalam hal yang bermanfaat berupa teks narasi.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMP Negeri 6 

Kota Jambi, dalam aktualisasinya masih terdapat kendala dalam menulis teks 

narasi. Rata-rata peserta didik belum mampu menuangkan pikirannya ke dalam 

bentuk tulisan. Berdasarkan pengalaman guru dalam mengajar, ada beberapa 

kesulitan yang biasanya dialami siswa seperti, mengidentifikasi teks sesuai tema, 

mengembangkan ide menjadi cerita yang menarik, perbendaharaan kata yang 

sedikit, dan merangkai menjadi kalimat yang baik.  

Melihat kondisi demikian, maka perlu adanya alternatif pembelajaran agar 

peserta didik tidak kesulitan dalam memproduksi sebuah teks narasi. 

Pembelajaran yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan pembelajaran 

jurnalisme sastra. Menurut Kurnia (2002:xi) jurnalisme sastra merupakan salah 

satu bentuk jurnalisme baru yang unik karena menggabungkan antara kaidah 

sastra dan kaidah jurnalistik. Pelaporannya ditulis berdasarkan peristiwa yang 

sebenarnya tetapi dikemas dalam bentuk sastra.  

Seperti salah satu bentuk teks narasi yang disampaikan di atas, bahwa ada 

teks narasi yang dibuat sedemikian rupa agar menciptakan daya khayal pembaca. 

Dengan pembelajaran jurnalisme sastra ini siswa diharapkan mampu membuat 

sebuah teks narasi berdasarkan data dan fakta, tetapi tetap memperhatikan gaya 

penulisan sastra yang dapat menciptakan daya khayal pembaca. Oleh karena itu 

penelitian ini akan meilihat sejauh mana pengaruh signifikan dari pembelajaran 

jurnalisme sastra dalam memengaruhi kemampuan siswa  menulis teks narasi. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi 

permasalahnya sebagai berikut: dalam menulis teks narasi ada beberapa kesulitan 

yang biasanya dialami siswa seperti, mengidentifikasi teks sesuai tema, 

mengembangkan ide menjadi cerita yang menarik, perbendaharaan kata yang 

sedikit, dan merangkai menjadi kalimat yang baik. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, fasilitas serta agar tidak terjadi 

penafsiran yang berbeda dalam menelaah penelitian ini, peneliti membatasi 

masalah yang akan diteliti yakni, pada penelitian ini jenis teks narasi yang akan 

diteliti adalah jenis teks narasi ekspositoris. Selanjutnya, dari delapan atura-aturan 

jurnalisme sastra yang ada, peneliti hanya membatasinya menjadi lima aturan-

aturan jurnalisme sastra. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembelajaran jurnalisme sastra 

terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa kelas VII SMP Negeri 6 Kota 

Jambi ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pembelajaran 

jurnalisme sastra terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa kelas VII SMP 

Negeri 6 Kota Jambi. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1) Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti kajian 

secara ilmiah mengenai pembelajaran jurnalisme sastra yang digunakan dalam 

pembelajaran menulis teks narasi di SMP. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara 

lain: 

a. Bagi siswa, melalui pembelajaran jurnalisme sastra diharapkan dapat 

menciptakan pola baru dalam penulisan teks narasi. 

b. Bagi Guru, guru dapat mengetahui pengaruh pembelajaran jurnalisme 

sastra terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa. Jika terdapat 

pengaruh yang signifikan, penelitian ini dapat membantu guru dalam 

menerapkan pembelajaran yang tepat dalam penulisan teks narasi sesuai 

tuntutan. 

c. Bagi Pembaca, dapat menambah ilmu pengetahuan dan meyakinkan 

pembaca mengenai jurnalisme sastra sebagai sebuah pembelajaran. 
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