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BAB II 

KAJIAN TEORETIK 

2.1 Kajian Teori  dan  Hasil Penelitian yang Relevan 

2.1.1 Pembelajaran 

Pada dasarnya, pembelajaran memiliki arti sebuah proses belajar. Proses ini bisa 

dilakukan oleh siapapun baik antar guru dan siswa, maupun teman sebaya. Proses 

ini juga meliputi di dalamnya  interaksi, fasilitas, sumber, hasil, dan sebagainya. 

Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah “proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Pembelajaran 

sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas 

berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat 

meningkatkan kemampuan mengkontruksikan pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. 

 Menurut Oemar (239:2006) pembelajaran adalah “suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran”. 

Sedangkan menurut Sagala (61:2009) pembelajaran adalah “membelajarkan siswa 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu 

utama keberhasilan pendidikan”. menurutnya pembelajaran merupakan proses 

komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik sedangkan 

belajar oleh peserta didik. 
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 Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik, proses membelajarkan peserta didik, adanya 

fasilitas, prosedur, yang saling terkait untuk mewujudkan tercapainya sebuah 

tujuan. 

2.1.2 Jurnalisme Sastra 

Jurnalisme sastra merupakan gabungan antara kaidah pers dan kaidah sastra 

dalam laporan jurnalistik (Kurnia, 2002: xi).  Jurnalisme sastra memiliki proses 

reportase yang dilakukan secara mendalam, dan penulisannya dilakukan secara 

sastrawi sehingga enak dibaca (Harsono, 2005:viii). Menurut Asraatmadja 

(Kurnia, 2002: xvii) jurnalisme jenis ini bersifat mengembangkan gaya penulisan 

bertutur sehingga penulisnya harus memiliki sedikitnya dua kemampuan sekaligus, 

yakni keterampilan menulis laporan jurnalis dan keterampilan berbahasa yang 

sempurna. 

Kurnia (2002:5) menyatakan bahwa teknik penulisan jurnalisme sastra 

memerlukan kedalaman yang lebih dibandingkan pelaporan biasa. Sebab, dalam 

pekerjaanya ada peliputan yang digarap di luar kebiasaan reporter koran atau 

penulis non-fiksi,  yakni: mengamati seluruh suasan, meluaskan dialog, memakai 

sudut pandang, dan mencari bentuk monolog interior yang bisa dipakai. Begitu 

pula dengan pendapat Wolfe dan Johnson (Harsono, 2005:viii) menyatakan bahwa 

genre ini berbeda dari reportase sehari-hari karena dalam bertutur ia menggunakan 

adegan demi adegan, reportase yang menyeluruh, menggunakan sudut pandang 

orang ketiga, serta penuh dengan detail. 
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Perlu digarisbawahi bahwa jurnalisme sastra bukanlah sebuah laporan 

berbentuk fiksi. Kurnia (2002:xi) menyatakan bahwa “banyak yang salah mengira 

jika jurnalisme sastra adalah segala tulisan jurnalistik yang berbau sastra”. Hal ini 

ditegaskan pula oleh Harsono (2005:vii), ia mengatakan bahwa jurnalisme sastra 

bukan reportase yang ditulis secara puitis. Meski menggunakan kata dasar “sastra” 

tapi ia tetap jurnalisme. Setiap detail harus berupa fakta. Nama-nama orang adalah 

nama sebenarnya. Tempat juga dilaporkan sebagai tempat yang sebenarnya , dan 

kejadian yang terjadi adalah kejadian yang sebenarnya. 

Penulisan dengan menggunakan jurnalisme sastra bisa dilihat dari beberapa 

contoh tulisan berikut yang terangkum dalam sebuah antologi Liputan Mendalam 

dan Memikat (2005). Tulisan yang berjudul “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” 

oleh Chik Rini, menceritakan bagaimana wartawan Indonesia meliput dan jadi 

saksi pembunuhan orang-orang Aceh; kemudian “Taufik bin Abdul Halim” oleh 

Agus Sopian, menceritakan jejak petualangan terpidana kasus teror bom di 

Jakarta; lalu “Koran, Bisnis, dan Perang” oleh Eriyanto yang menceritakan 

bagaimana konflik di Maluku mempengaruhi pemberitaan dan bisnis media; dan 

bebeberapa tulisan lainnya yang termaktub di dalam antologi tersebut. Kemudian, 

contoh lainnya bisa ditemukan dalam salah satu karya penulis Seno Gumira 

Ajidarma, yakni antologi cerpen yang berjudul “Saksi Mata”.  Antologi tersebut 

berisi 13 cerita pendek yang menggambarkan kisah tentang peristiwa atau insiden 

Dili di Timor Timur. Suwondo (2009:327) menyatakan cerpen-cerpen tersebut 

“mengungkap perjuangan manusia untuk mempertahankan atau menyempurnakan 

kemanusiaannya. Melalui berbagai kasus teror, konflik berdarah, hilangnya 

harapan, kesepian yang mencekam, pengarang melukiskan bagaimana perjuangan 
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tersebut sungguh terlalu berat, lebih-lebih bagi mereka yang berada di tengah 

pusaran konflik itu”. 

2.1.3 Empat Alat Jurnalisme Sastra 

Selain mempengaruhi proses pengerjaan sebuah liputan, kreaivitas sastra juga 

mempengaruhi hasil peliputan fakta menjadi laporan jurnalistik. Kata-kata harus 

dipilih, dipikirkan, dan dipertimbangkan. Kata-kata harus dipilih secara ketat 

seperti ketatnya para sastrawan memilih diksi untuk karya mereka. Untuk 

mewujudkan kreativitas tersebut maka diperlukan beberapa hal dalam menuliskan 

laporan jurnalisme sastra. Menurut Kurnia (2002:44), ada empat alat jurnalisme 

sastra, yaitu: 

1) Penyusunan Adegan 

Laporan disusun menggunakan teknik bercerita adegan demi adegan, atau 

suasana demi suasana. Menyajikan adegan peristiwa demi peristiwa berita 

dalam urutan yang membuat pembaca seakan berada di lokasi ketika 

kejadian sedang berlangsung. Teknik pengisahan suasana demi suasana, 

atau adegan demi adegan, membuat pembaca larut dalam kejadian yang 

tengah dilaporkan.  

2) Dialog 

Alat yang kedua adalah mencatat dialog secara utuh. Charnley (Kurnia, 

2002:54) mengatakan bahwa “setiap orang pasti akan “berkata” (talking), 

dan apa yang dikatakannya bisa bernilai “berita” (news)”. Banyak kisah 

berita, baik langsung ataupun tidak langsung, merupakan perpanjangan 

dari percakapan. Materi pengisahan dapat diurutkan melalui percakapan 



9 
 

yang direkam. Dengan teknik “dialog” ini, jurnalis sastra mencoba 

menjelaskan peristiwa yang hendak dilaporkannya. Bagaimana 

kejadiannya disampaikan. Melalui percakapan pula, disiratkan karakter 

para pelaku yang terlibat, sekaligus diterangkan mengapa suatu peristiwa 

terjadi. Melalui dialog, jurnalis mencoba memancing rasa keingintahuan 

pembaca.  

3) Sudut Pandang Orang Ketiga 

Dengan alat ini, jurnalis tidak hanya menjadi si pelapor, ia bahkan kerap 

menjadi tokoh berita. Ia bisa menjadi orang di sekitar tokoh, karena ia 

harus berperan menjadi pelapor yang tahu jalannya peristiwa. Pembaca 

dilibatkan, diajak berada di tiap keinginan, pikiran, dan pengalaman yang 

terjadi. Dengan alat ini, pembaca diberi tahu tentang peranan narasumber 

dan pengalaman emosionalnya yang terjadi saat itu. 

4) Mencatat Detail 

Semua hal dicatat secara terperinci; yaitu perilaku, adat istiadat, kebiasaan, 

gaya hidup, pakaian, dekorasi rumah, perjalanan wisata, makanan, cara 

merawat rumah; hubungan dengan anak-anak, tean sebaya, atasan, 

bawahan, dan pandangan-pandangan lain yang bersifat sekilas seperti pose, 

gaya jalan, dan berbagai simbol lain. Perekaman detai-detai amatan 

jurnalis akan memberi kekuatan literer dalam pelaporannya.  

2.1.4 Aturan Jurnalisme Sastra 

Ada  delapan aturan yang disusun Kramer (Kurnia, 2002:121) untuk jurnalis 

sastra dalam menyiapkan tulisannya. Namun menggingat keterbatasan waktu dan 
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kemampuan peneliti, untuk penelitian ini peneliti hanya membatasinya menjadi 

lima aturan jurnalime sastra. Berikut aturan-aturan tersebut: 

a) Riset Mendalam dan Melibatkan Diri dengan Subjek 

Tracy Kidder, Peraih Pulitzer Prize untuk The New Soul Of a New Machine, 

membedakan jurnalis sastra dengan jurnalis harian. Jurnalis sastra lebih 

akurat dibandingkan jurnalisme sastra. Alasannya adalah karena reportase 

dalam jurnalisme sastra membutuhkan waktu yang lama. Selain itu 

bagaiamana agar para jurnalis bisa melibatkan diri secara langsung dengan 

subjek. Sehingga karya yang dihasilkan lebih terasa hidup, jujur, dan tersaji 

dalam proporsi yang layak. Semua harus berdasarkan fakta yang digunakan 

untuk memperdalam pemahaman. 

b) Jujur Kepada Pembaca dan Sumber Berita 

Dalam laporan jurnalistik sastra ada aturan bahwa pembaca adalah hakim 

yang tidak boleh dibohongi penulis. Maka dari itu, jurnalisme menarik dua 

wilayah etika yang harus dijaga para penulis. 

a. Hubungan penulis dengan pembaca 

Penulis tidak boleh dengan sengaja mengkombinasi atau memperbaiki 

adegan demi adegan, mengagregasi karakter-karakter, memoles 

ktipan-kutipan, atau mengubah keaslian materi liputan mereka.  

b. Hubungan penulis dengan sumber berita 

Hal ini menyangkut cara mencari dan menjaga kepercayaan 

narasumber terhadap penulis. Bagaimana menjaga hubungan yang erat 

sekaligus tetap menjaga mutu informasi yang diharapkan publik. 
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Penulis harus bisa mndapatkan informasi yang otentik berdasarkan 

kesepakatan dengan para narasumber. 

c) Fokus Pada Peristiwa-Peristiwa Rutin 

Jurnalis sastra lebih banyak menulis peristiwa-peristiwa rutin. Seperti yang 

disampaikan Kramer (Kurnia, 2002:126) “ keperluan untuk mendapat akses 

jangka panjang mendorong para penulis mencari bahan di tempat-tempat 

yang dapat dikunjungi, dan menghindari tempat-tempat yang tidak dapat 

dikunjungi”. Peristiwa-peristiwa rutin di sini tidak berarti rangkaian peristiwa 

yang dapat diduga, biasa terjadi, dan menjemukan. Kramer (Kurnia, 

2002:126) menyatakan bahwa “dari kehidupan seseorang pasti bisa 

ditemukan hal-hal yang bersifat mendalam dan berasal dari persepektif yang 

penuh gelora”. 

d) Menyajikan Tulisan Yang Akrab-Informal-Manusiawi 

Jurnalisme sastra didefinisikan sebagai upaya pribadi seorang penulis, 

sebagai suara individual yang akrab, yang membebaskan orang untuk 

bersikap jujur, tidak berpihak, tidak membela, atau berbicara atas nama 

institusi tertentu. Menurut Kurnia (2002:128) menulis dapat dilakukan 

dengan cara membayangkan bercerita dengan rekan-rekan dekat, tentang 

peristiwa yang mereka amati ,misalnya, lalu menghubungkannya dengan 

bidang-bidang yang mereka pelajari. Hasilnya adalah tulisan yang 

menonjolkan kesadaran sosial, penuh humor, tetapi memiliki suara yang 

otoritatif. Membacanya terasa seperti bercakap-cakap dengang teman dekat. 
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e) Gaya Tulisan yang Sederhana Dan Memikat 

Gaya (style) yang sederhana, memikat, dan menyenagkan sangan dibutuhkan, 

khususnya untuk membuat pembaca tidak hanya melihat tetapi juga meraskan 

peristiwanya. Dalam hal bahasa, jurnalisme sastra menggunakan bahasa yang 

efisien, individual, informal, sederhana, penuh gaya, terkontrol, dan elegan.  

f) Sudut Pandang yang Langsung Menyapa Pembaca 

Kramer (Kurnia, 2002:132) menyatakan bahwa “sikap mobile penulis 

merupakan elemen kunci lainnya dalam jurnalisme sastra” penulis tidak 

memposisikan diri secara statis. Ia selalu tampak bergerak dari satu bagian ke 

bagian lain, dalam konstruksi penceritaan yang terkontrol.  

g) Menggabungkan Naratif Primer dan Naratif Simpangan 

Sebagian besar jurnalis sastra mengutamakan narasi atau penyapaian kisah-

kisah, dan membangun pelbagai adegan. Dalam jalur pengisahan, pembaca 

diajak meloncat-loncat dari jalur satu ke jalur yang lain.  

Struktur naratif kisah terjalin melalui pelbagai sekuen dengan naratif primer 

atau kisah utama, yang merupakan inti laporan, dan naratif simpangan atau 

digression, yang merupakan kisah-kisah pendukung yang akan melengkapi 

laporan. Penulis, secara mobile, memutar adegan masa kini dan masa lalu 

yang dilengkapi dengan simpangan-simpangan seperti itu. 

h) Menanggapi Reaksi-Reaksi Sekuensial Pembaca 

Para pembaca cenderung memperhatikan bagaimana sebah situasi dihadirkan 

oleh penulis dan apa yang akan terjadi setelah mengenali karakter kisahnya. 

Di sini terkait peran penghibur yang mesti diperhatikan para jurnalis sastra. 
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Niat dan kesungguhan penulis dalam mengangkat makna yang mendalam, 

pentingnya pesan, dan penganalisaan, harus disampaikan dengan greget. 

2.1.5 Tahap-tahap Pembelajaran Pendekatan Jurnalisme Sastra 

Tahap-tahap ini diambil dan dimodivikasi berdasarkan artikel Harahap (2011) 

mengenai “peningkatan kemampuan menulis kreatif melalui pembelajaran 

jurnalistik sastra”. Tahap-tahap tersebut yakni: 

1. Pembelajaran diawali dengan memperlihatkan ilustrasi atau contoh-contoh. 

2. Siswa mengobservasi peristiwa  di sekelilingnya. 

3. Selanjutnya siswa membuat rancangan atau kerangka mengenai penentuan 

cerita atau peristiwa, memilih narasumber, dan menyiapkan daftar pertanyaan. 

4. Selanjutnya sesi menerangkan hal-hal pokok atau kerangka tulisan yang telah 

dibuat. 

5. Melaksanakan wawancara atau investigasi. 

6. Sesi praktik adalah menulis secara mandiri. 

Dalam penelitian ini siswa digiring untuk mampu menuangkan data yang 

diperoleh, dalam hal ini data berdasarkan peristiwa fakta ke dalam bentuk teks 

narasi dengan tetap memperhatikan struktur teks narasi. 

2.1.6 Menulis 

Menurut Semi (2007:14) menulis adalah suatu kegiatan kreatif seseorang 

yang menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan dengan tiga aspek utama, 

yakni (1) tujuan dan maksud yang hendak dicapai, (2) gagasan atau sesuatu yang 

hendak dikomunikasikan, dan (3) sistem pemindahan gagasan berupa bahasa.  

Selanjutnya menurut Tarigan (2013:3) menulis adalah kegiatan yang produktif 
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dan ekspresif yang menjadi sebuah keterampilan berbahasa yang digunakan untuk 

melakukan proses komunikasi secara nonverbal. 

Menurut Dalman (2015:3) menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi 

berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada pembaca (penerima 

informasi) menggunakan media bahasa tulis serta alat-alat lain sebagai 

pendukungnya. Kegiatan ini melibatkan beberapa unsur, yakni: (1) penulis 

sebagai penyampai pesan, (2) isi tulisan, (3) saluran atau media, dan (4) penerima 

informasi. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Suparno dan Yunus (2007: 13) 

yang menyatakan menulis adalah kegiatan penyampaian informasi dengan media 

tulis sebagai alatnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

menulis merupakan kegiatan penyampaian informasi atau gagasan kepada 

seseorang dengan cara nonverbal atau menggunakan bahasa tulis sebagai media 

penyampaiannya.  

Secara umum tujuan dari seseorang melakukan aktifitas menulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menceritakan sesuatu 

2. Untuk memberikan petunjuk atau pengarahan 

3. Untuk menjelaskan sesuatu 

4. Untuk meyakinkan 

5. Untuk merangkum 

Semi (2007:24) berpendapat bahwa isi dari sebuah tulisan terbentuk oleh 

banyak hal. Akan selalu ada hal yang menarik untuk diungkapkan dalam bentuk 

tulisan, hanya kembali kepada bagaimana penulis mengemukakan gagasannya 

tersebut di dalam sebuah tulisan. Hal yang terpenting dalam memilih gagasan 
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adalah, kita telah memahami terlebih dahulu gagasan tersebut. Secara teoritis, 

topik atau gagasan tulisan dapat digali dari empat sumber, yakni: (1) pengalaman, 

(2) pengamatan, (3) khayalan atau imajinasi dan (4) pendapat serta keyakinan. 

Masih dari sumber yang sama, Semi (2007: 32) menyatakan bahwa  

secara umum terdapat tiga jenis penyajian tulisan, yakni: (1) sitem 

penyajian kronologis, (2) sistem penyajian ruang, dan (3) sistem penyajian logis. 

Pemakaian ketiga jenis penyajian tulisan boleh digunakan dan 

sering dijumpai pada sebuah tulisan. Contohnya dalam menulis sebuah cerpen 

yang menggunakan ketiga jenis penyajian tulisan, baik itu kronologis, ruang dan 

logis. 

2.1.7Teks Narasi 

2.1.7.1 Pengertian Teks Narasi 

Narasi atau yang juga disebut dengan naratif berasal dari kosa kata bahasa 

Inggris narration yang berarti cerita dan narrative yang artinya yang 

menceritakan. Keraf (2010:136) menyatakan bahwa narasi merupakan suatu 

bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak-tanduk yang dijalin dan 

dirangkai menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. 

Masih dalam sumber yang sama Keraf merumuskan narasi dengan cara lain yakni, 

narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan 

sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi. Selain itu 

Hoetomo (2005:659) menyatakan bahwa narasi adalah bentuk wacana yang 

berusaha menyajikan suatu objek atau suatu hal sedemikian rupa sehingga 

peristiwa itu seolah-olah dialami sendiri oleh pembaca. Begitu pula dengan 
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pendapat Dalman (2015:106) yang menyatakan bahwa narasi merupakan cerita 

yang berusaha menciptakan, mengisahkan, dan merangkaikan tindak tanduk 

manusia dalam sebuah peristiwa atau pengalaman manusia dari waktu ke waktu, 

juga di dalamnya terdapat tokoh yang menghadapi suatu konflik yang disusun 

secara sistematis. 

2.1.7.2 Jenis-jenis Teks Narasi 

Keraf (2010:136) membagi narasi menjadi dua berdasarkan tujuannya. 

Pertama, narasi ekspositoris atau narasi yang bertujuan untuk menggugah pikiran 

para pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan. Sasaran utama narasi jenis 

ini adalah rasio, yaitu berupa perluasan pengetahuan para pembaca setelah 

membaca kisah tersebut.  Sebagai sebuah bentuk narasi, narasi ekspositoris 

mempersoalkan tahap-tahap kejadian, rangkaian-rangkaian perbuatan para 

pembaca atau pendengar. Runtutan kejadian atau peritiwa yang disajikan itu 

dimaksudkan untuk menyampaikan informasi agar memperluas pengetahuan 

pembaca, baik disampaikan secara tertulis maupun secara lisan. 

Kedua, 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. Karena sasarannya adalah 

makna peristiwa atau kejadian itu, maka narasi sugestif selalu melibatkan daya 

khayal (imajinasi). Narasi sugestif merupakan suatu rangkaian peristiwa yang 

disajikan sekian macam sehingga merangsang daya khayal para pembaca. 

pembaca menarik suatu makna baru di luar apa yang diungkapkan secara eksplisit.  

Untuk lebih jelasnya, berikut perbedaan narasi ekspositoris dan narasi 

sugestif yang tersusun dalam tabel: 
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Tabel 2.1 Perbedaan Narasi Ekspositoris dengan Narasi Sugestif 

NO Narasi Ekspositoris Narasi Sugestif 

1 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Memperluas pengetahuan. 

 

 

Menyampaikan informasi 

mengenai suatu kejadian. 

 

Didasarkan pada penalaran untuk 

mencapai kesepakatan rasional. 

 

 

 

Bahasanya lebih condong kebahasa 

informatif dengan titik berat pada 

pemakaian kata-kata denotatif. 

Menyampaikan suatu makna atau 

suatu amanat yang tersirat. 

 

Menimbulkan daya khayal. 

 

 

Penalaran hanya berfungsi sebagai 

alat untuk menyampaikan makna, 

sehingga penalaran kalau perlu dapat 

dilanggar. 

 

Bahasanya lebih condong kebahasa 

figuratif dengan menitikberatkan 

penggunaan kata-kata konotatif. 

 

Menurut Keraf (2010:141) sesuai dengan perbedaan antara narasi ekspositoris 

dan narasi sugestif di atas, maka narasi dapat dibedakan atas bentuk narasi yang 

fiktif dan nonfiktif. Bentuk-bentuk narasi yang terkenal yang biasa dibicarakan 

dalam hubungan dengan kesusastraan adalah roman, novel, cerpen, dongeng 

(semuanya termasuk dalam narasi yang fiktif), sejarah, biografi, dan autobiografi 

(termasuk narasi yang bersifat nonfiktif).  
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2.1.7.3 Struktur Teks Narasi 

Menurut Keraf (2010: 150) berikut struktur teks narasi: 

a) Pendahuluan 

Suatu peristiwa tidak akan terjadi atau muncul begitu saja. Perbuatan harus 

lahir dari situasi. Situasi itu harus mengandung unsur-usnur yang mampu 

meledakkan; setiap situasi dapat menghasilkan perubahan yang dapat membawa 

akibat atau perkembangan lebih lanjut di masa depan. Ada situasi yang sederhana 

dan ada pula yang kompleks. Kesederhanaan atau kekompleksannya tergantung 

dari matra yang berbeda.  

Karena bagian pendahuluan menentukan daya tarik dan selera pembaca 

terhadap bagian-bagian selanjutnya, maka penulis harus menggarapnya dengan 

sungguh-sungguh secara seni. Bagian pendahuluan harus merupakan seni 

tersendiri yang berusaha menjaring minat dan perhatian pembaca. 

b) Perkembangan 

Bagian tengah atau bagian perkembangan adalah batang tubuh yang utama 

dari seluruh tindak tanduk para tokoh. Bagian ini merupakan tahap- tahap yang 

membentuk seluruh proses narasi. Bagian ini mencakup adegan-adegan yang 

berusaha meningkatkan ketegangan, atau menggawatkan komplikasi yang 

berkembang dari situasi asli. 

Konflik hanya dapat dimengerti dan dipahami dengan baik, kalau situasi awal 

dalam bagian pendahuluan sudah disajikan secara jelas. Semua yang terjadi dalam 

bagian perkembangan hanya merupakan kausalitas, merupakan sebab akibat dari 

suasana lampau. Kausalitas antara satu peristiwa dengan peristiwa lain, antara satu 

tindakan dengan tindakan lain harus dijalin dalam satu jaringan yang logis. 
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c) Penutup 

Akhir dari suatu perbuatan bukan hanya menjadi titik yang menjadi pertanda 

berakhirnya tindak-tanduk. Lebih tepat kalau dikatakan, bahwa akhir dari 

perbuatan atau tindakan itu merupakan titik saat tenaga-tenaga atau kekuatan-

kekuatan yang diemban dalam situasi yang tercipta sejak semula membersit keluar 

dan menemukan pemecahannya. 

2.1.7.4 Kaidah Kebahasaan Teks Narasi 

Dalam buku siswa kelas VII Bahasa Indonesia (2017) berikut kaidah atau ciri 

kebahasaan dalam teks narasi: 

a. Penggunaan Kata Ganti  

Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang 

atau benda. Menurut Kridalaksana (2008:76) pronomina merupakan kategori yang 

berfungsi untuk menggantikan nomina. Menurut Alwi dkk (2003:249) kata ganti 

atau pronomina terdiri atas tiga jenis yaitu pronomina persona, pennunjuk , dan 

penanya. Pertama pronomina persona, adalah pronomina yang dapat dipakai unuk 

mengacu pada orang. Pronomina persona dapat mengacu pada diri sendiri (saya, 

aku, ku-, -ku), mengacu pada orang yang diajak bicara (engkau, kamu, Anda, 

dikau, kau-, -mu), atau mengacu pada orang yang dibicarakan (ia, dia, beliau, -

nya). 

b. Penggunaan Deskripsi Latar. 

Menurut Nugroho (2014:200) latar adalah gambaran tempat, waktu, serta 

keadaan di balik sebuah karangan yang diceritakan. Latar akan mendukung unsur 

cerita lainnya. Dengan latar maka cerita akan tampak lebih hidup dan logis. Latar 

juga dibangun untuk menggugah emosi pembacanya.  
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Ada beberapa fungsi latar menurut Kiftiawati (2008: 30), yakni:  

1. Memberikan informasi situasi sebagaimana adanya  

2. Memproyeksikan keadaan batin tokoh  

3. Menceritakan suasana tertentu  

4. Menciptakan kontras 

c.  Menggunakan Pilihan Kata dengan Makna Kias dan Makna Khusus. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 725) konotasi adalah tautan 

pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan 

sebuah kata, makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Aminuddin (2001: 

88) berpendapat makna konotatif adalah makna kata yang telah mengalami 

penambahan terhadap makna dasarnya. Makna konotatif disebut juga dengan 

makna tambahan. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan 

pemakai bahasa terhadap kata yang didengar atau dibaca. Lawan dari makna 

konotatif adalah makna denotatif yang berarti makna yang sebenarnya. 

 Makna khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya 

lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Kata khusus tidak dapat 

diperincikan atau dijabarkan lagi. Lawan dari makna khusus ialah makna umum 

yakni kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas (makna kata umum sifatnya 

luas) yang mana, kata-kata tersebut masih dapat diperincikan atau dijabarkan 

menjadi lebih khusus (lebih lanjut) dan menjadi lebih sederhana. 

 d.  Kata sambung penanda urutan waktu 

Kata sambung urutan waktu setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan 

dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung 
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urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik 

latar suasana, waktu, dan tempat.  

Contoh: 

• Setelah buku terbuka aku terseret pada masa lampau.  

• Dua tahun kemudian, Farta telah sampai di Planet Mars dan bertemu dengan 

Tatao.  

• Akhirnya, Farta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. 

 

2.1.2 Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan digunakan sebagai dasar untuk memperkuat 

topik permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini. 

Beberapa hasil penelitian yang relevan antara lain: 

Hasil penelitian Alhakim (2009), dalam skripsinya yang berjudul 

“ Jurnalisme Sastra” menunjukkan bahwa berita yang ditulis menggunakan 

straight news hanya memaparkan berita secara langsung, singkat, padat dan jelas, 

dan hanya mengandung satu unsur 5 W + 1 H. Sedangkan berita yang ditulis 

menggunakan jurnalisme sastra ditulis menggunakan metode riset dan investigasi 

yang lebih mendalam lagi, serta mengandung lebih dari satu usnsur 5 W + 1 H. 

Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis adalah penggunaan 

jurnalistik sastra sebagai variabel x. Perbedaannya, penelitian ini melihat 

perbedaan antara berita straight news dengan berita yang menggunakan jurnalistik 

sastra. Sedangkan dalam penelitian ini melihat pengaruh pendekatan juralisme 

sastra terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa.  
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Selanjutnya hasil penelitian Harahap (2011), dalam penelitiannya yang 

berjudul “Peningkatan Kemampuan Menulis Kreatif Melalui Pembelajaran 

Jurnalistik Sastra”  menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa menulis feature 

pada aspek naratif ekpresip, rata-rata kemampuan ’kurang’. Pada tahun kedua 

rata-rata kemampuan aspek naratif ekpresif ’sedang’. Aspek ini memang sulit 

karena benar-benar mengandung kemampuan penyajian feature yang bertumpuh 

pada kekuatan diksi. Aspek inilah sebenarnya yang paling penting dalam menulis 

kreatif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah jurnalistik 

sastra digunakan dalam proses pembelajaran menulis. Sedangkan perbedaannya, 

penelitian tersebut merupakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan 

kemampuan menulis kreatif mahasiswa. Sedangkan penelitian ini melihat 

pengaruh pendekatan juralisme sastra terhadap kemampuan menulis teks narasi 

siswa. 

Selanjutnya, penelitian Suwondo (2009) yang berjudul ”Kumpulan Cerpen 

Saksi Mata: Sebuah Perlawanan Atas Kekejaman Di Timor Timur”. Penelitian 

tersebut mengkaji cerpen-cerpen karya Seno Gumira Ajidarma yang dibukukan 

dalam antologi Saksi Mata.. Penelitian tersebut dapat menjadi salah satu contoh 

dalam penulisan teks narasi yang menceritakan peristiwa fakta dan tetap 

mempertahankan gaya kesastraan di dalamnya. 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis  

Adapun hipotesis penelitian dalam penelitian ini yaitu: 

Ha:   Terdapat pengaruh pembelajaran jurnalisme sastra terhadap kemampuan 

menulis teks narasi siswa kelas VII SMP Negeri 6 Kota Jambi. 

H0: Tidak terdapat pengaruh pembelajaran jurnalisme sastra terhadap 

kemampuan menulis teks narasi siswa kelas VII SMP Negeri 6 Kota Jambi. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pre-test 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pembelajaran 

Jurnalisme Sastra 

Tanpa Pembelajaran Jurnalisme 

Sastra  

Post-test 

Pengaruh Pembelajarann 

Jurnalisme Sastra Terhadap 

Kemampuan Menulis Teks 

Narasi 


