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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Menulis

Henry Guntur Tarigan menjelaskan kemampuan menulis sangat erat

hubungannya dengan tiga kemampuan lainnya, yaitu berbicara, membaca, dan

menyimak. Dalam memperoleh kemampuan berbahasa, biasanya kita melalui

suatu hubungan urutan yang teratur: mula-mula pada masa kecil kita belajar

menyimak bahasa kemudian berbicara, sesudah itu kita belajar membaca dan

menulis. Keempat kemampuan tersebut pada dasarnya merupakan suatu

kesatuan, merupakan catur tunggal.1 Sedangkan yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah kemampuan menulis. Berikut ini akan penulis jelaskan

pengertian menulis menurut para ahli.

Iskandarwassid menjelaskan menulis merupakan suatu bentuk

manisfestasi kemampuan dan kemampuan berbahasa yang paling akhir dikuasai

oleh pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan

membaca. Dibandingkan dengan tiga kemampuan berbahasa yang lain,

kemampuan menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asil bahasa yang

bersangkutan sekalipun. Hal ini disebabkan kemampuan menulis menghendaki

1 Henry Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, Bandung:
Angkasa, 1982, hlm. 1
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penguasaan berbagai unsure kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang

akan menjadi isi tulisan.2

Hal senada M. Subana menyatakan menulis merupakan kegiatan

pengungkapan gagasan secara tertulis. Lebih lanjut beliau menyatakan menulis

boleh dikatakan kemampuan yang paling sukar bila dibandingkan dengan

kemampuan berbahasa lainnya.3

Sedangkan Isnaini Leo menyatakan bahwa menulis dapat didefinisikan

sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa tulis

sebagai alat atau medianya. Pesan adalah isi yang terkandung dalam suatu

tulisan. Tulisan merupakan sebuah simbol bahasa yang dapat dilihat dan

disepakati pemakainya.4 Dengan demikian, dalam komunikasi tulis paling tidak

terdapat unsur terlibat; penulis sebagai penyampai pesan (penulis), pesan atau isi

tulisan, saluran atau media berupa tulisan, saluran atau media berupa tulisan dan

pembaca sebagai penerima pesan.

Hal senada yang dijelaskan oleh Slamet bahwa menulis dapat

didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi dengan

menggunakan bahasa tulis sebagai alat medianya).5 Morsey dalam buku

karangan Puji Santosa berpendapat bahwa menulis/mengarang merupakan

kemampuan berbahasa yang kompleks, untuk itu perlu dilatihkan secara teratur

2 Iskandarwassid, Strategi Pembelajaran Bahasa, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009,
hlm. 248

3 M. Subana, Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia, Bandung: Pustaka Setia, 2009,
hlm. 231

4 Isnaini Leo, dkk, Loc. Cit.
5 Slamet, Dasar-Dasar Keterampilan Berbahasa Indenesia, Surakarta: LPP dan UPT

Penerbiatan dan Percetakan UNS (UNRI Press), 2008, hlm. 96
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dan cermat sejak kelas awal SD.6 Menulis merupakan kemampuan berbahasa

yang produktif dan ekspresif karena penulis harus terampil menggunakan

grofologi, struktur bahasa dan memiliki pengetahuan bahasa yang memadai.

Pembelajaran menulis di SD terdiri atas dua bagian sebagaimana layaknya

pembelajaaran membaca, yakni menulis permulaan dan lanjut (pendalaman).

Menulis permulaaan diawali dari melatih siswa memegang alat tulis dengan

benar, menarik garis, menulis huruf, suku kata, kata, kalimat sederhana dan

seterusnya. Untuk menulis huruf, suku kata, kata dan kalimat sederhana biasanya

diawali atau bersamaan dengan pembelajaran membaca permulaan. Contoh untuk

belajar menulis /a/ siswa diperkenalkan dengan membaca bunyi /a/. Contoh

untuk menulis lanjut dimulai dari menulis kalimat sesuai gambar, sesuai gambar,

menulis paragraf sederhana, menulis karangan pendek dengan bantuan berbagai

media dengan ejaan yang benar.

2. Pengertian Menuliskan Ide-Ide

Abdul Razak menjelaskan menuliskan ide-ide merupakan sebuah

kalimat berupa ungkapan gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf.

Dengan kata lain, melalui gagasan inilah dibangun berbagai gagasan penjelas

dalam rangka pengembangan paragraf itu sendiri. Sesuai dengan namanya, ide

atau gagasan, merupakan sesuatu yang nyata yakni sesuatu yang dapat dilihat.7

Malik menyatakan bahwa ide atau gagasan menjadi tumpuan dalam

6 Puji Santosa, Loc.Cit.
7 Abdul Razak, Bahasa Indonesia Versi Perguruan Tinggi, Pekanbaru: Autografika, 2003, hlm.

93.
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pengembangan sebuah paragraf, karena dapat mendukung, menjelaskan, atau

melengkapi sebuah pernyataan atau kalimat.8

Menurut Tarigan, ide atau gagasan harus dinyatakan dalam suatu

kalimat atau ungkapan. Untuk itu, guru perlu melatih diri siswa bagaimana dapat

menuliskan ide atau gagasan tersebut, sehingga menjadi sebuah gagasan atau

ungkapan yang utuh”. Pandapat Terigan ini juga didukung oleh Razak.9

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Abdul Razak menjelaskan ide atau

gagasan merupakan sebuah ungkapan gagasan yang menjadi dasar

pengembangan paragraf pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Di sisi lain, Tampubolon mengatakan bahwa ide atau gagasan harus

sesuai atau terkandung dalam kalimat, bisa dalam kalimat pertama ataupun

kalimat terakhir dalam paragraf. Ide yang ditulis atau diungkapkan dalam kalimat

pertama merupakan ide deduktif. Ide yang ditulis atau diungkapkan dalam

kalimat terakhir merupakan ide induktif.10

3. Kemampuan Siswa dalam Menuliskan Ide-Ide

Soedarso menjelaskan bahwa untuk menuliskan atau mengungkapkan ide

dengan cepat, hendaklah mengikuti struktur dan gaya penulisannya dengan

ketentuan sebagai berikut: 11

8 Abdul Malik, Kemahiran Menulis, Pekanbaru: Unri Press, 2003, hlm. 20
9 Hendri Guntur Tarigan, Kemampuan Membaca: Teknik Membaca Efektif dan Efisien.

Bandung: Angkasa, 1987, hlm. 10
10 Tampubolon, Kemampuan Membaca Teknik Membaca Efektif dan Efisien, Bandung:

Angkasa, 2008, hlm. 86
11 Soedarso, Speed Reading (Sistem Membaca Cepat dan Efektif), Jakarta: PT.Gramedia Pustaka

Utama, 2010, hlm. 65
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a. Hendaklah membaca dengan mendesak, dengan tujuan dapat menuliskan atau
mengungkapkan ide secara cepat.

b. Hendaklah membaca dengan cepat, dan cepatlah mengerti idenya serta
teruskan membaca ke bagian lain.

c. Anda harus melecut diri untuk cepat mencari arti sentral. Hendaklah kurangi
kebiasaan menekuni detail kecil. Cepatlah bereaksi terhadap pokok suatu
karangan dengan cermat.

d. Harus ingat terhadap kefleksibelan sehingga cara membaca adakalanya
diperlambat. Janganlah terlalu cepat membaca di luar hal yang normal,
sehingga kehilangan pemahaman.

e. Rasakan bahwa membaca lebih cepat daripada biasanya. Yang tidak layak
diperhatikan hendaklah pandang dengan cepat dan alihkan perhatian ke
pokok.

f. Cepat dapatkan buah pikiran pengarang, tetapi jangan tergesa-gesa hingga
mengakibatkan ketegangan. Ketegangan dan ketergesaan tidak akan
membantu memahami dengan cepat.

g. Kita perlu berkosentrasi dengan cepat dan tepat. Terlibat penuh pada ide,
gagasan yang tercetak, dan untuk sementara terlepas dari dunia luar.

Siswa dikatakan berhasil dalam menuliskan ide-ide apabila memenuhi

kriteria berikut:

a. Siswa dapat menuliskan ide atau gagasan untuk melengkapi bagian awal

cerita yang hilang hingga menjadi cerita yang utuh dan lengkap.

b. Siswa dapat menuliskan ide atau gagasan untuk melengkapi bagian tengah

cerita yang hilang hingga menjadi cerita yang utuh dan lengkap.

c. Siswa dapat menuliskan ide atau gagasan untuk melengkapi bagian akhir

cerita yang hilang hingga menjadi cerita yang utuh dan lengkap.12

4. Strategi Imagine

Melvin L. Silbermen menyatakan bahwa strategi imagine merupakan suatu

cara yang dapat membantu siswa menuliskan ide-idenya sendiri melalui sebuah

12 Depdiknas, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Model Silabus Kelas IV),
Jakarta: BSNP, 2008, hlm. 9
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khayalan visual. Khayalan itu sangat efektif membantu dan menggerakkan

kretifitas dan imajinasi siswa dalam menemukan suatu ide.13

Florence Beetlestone menjelaskan bahwa strategi imagine merupakan cara

meluangkan waktu untuk melakukan perenungan sebagai suatu kegiatan yang

dapat membangun imajinasi secara penuh. Tujuannya adalah untuk melihat

secara cermat, mendengarkan dan terlibat secara langsung kepada suatu objek.

Untuk itu, dibutuhkan waktu untuk membahas dan menciptakan perenungan-

perenungan ini supaya ide-ide imajinatif ini dapat memperkaya kegiatan

kurikulum, seperti menemukan suatu ide, menulis, atau menciptakan sebuah

musik dan lagu.14

Florence Beetlestone menjelaskan bahwa ada beberapa keunggulan dari

strategi imagine, yaitu:

a. Kegiatan ini dapat memfokuskan pada skil-skil khusus, seperti kemampuan

menuliskan ide.

b. Memberi kesempatan secara menyeluruh bagi siswa untuk berimajinasi.

c. Konsentrasi yang dibutuhkan dalam kegiatan terfokus semacam itu sangat

terhindar dari berantakan atau kacau.

d. Berimajinasi membantu siswa untuk berfikir lebih tenang, dan terhindar dari

gangguan-gangguan.15

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan menggunakan strategi

imagine adalah:

13 Melvin L. Silbermen, Loc.Cit.
14 Florence Beetlestone, Loc.Cit.
15 Ibid, hlm. 142
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a. Guru memperkenalkan topik yang akan dibahas, yaitu menuliskan ide-ide
untuk melengkapi bagian cerita yang hilang.

b. Guru membaca cerita narasi yang belum lengkap
c. Guru melakukan latihan pemanasan, yaitu meminta siswa untuk menutup

mata dan membersihkan pikiran-pikiran yang dalam benak siswa untuk
berimajinasi atau menghayalkan cerita narasi yang belum lengkap yang
dibacakan guru tersebut.

d. Guru memberikan selang waktu hening dan bertanya kepada siswa, yaitu: apa
kalimat yang cocok untuk melengkapi cerasi narasi tersebut, dan apa yang
dapat kamu simpulkan dari cerita tersebut.

e. Guru mengakhiri imajinasi atau khayalan siswa dengan meminta siswa untuk
mengingat imajinasi mereka.

f. Guru meminta siswa menyusun imajinasi atau khayalan mereka dengan baik.
g. Guru meminta siswa untuk menuliskan ide-ide mereka untuk melengkapi

bagian cerita yang hilang tersebut.
h. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pelajaran.16

5. Hubungan Strategi Imagine dengan Kemampuan Siswa dalam Menuliskan
Ide-Ide

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa Strategi Imagine

merupakan strategi pembelajaran untuk membantu siswa dalam menuliskan ide-

ide melalui sebuhan hayatan, khyalan, dan perunungan. Dengan Strategi Imagine

siswa mampu menyempurnkan cerita menjadi lebih sempurna, mampu

mengetahui kesalahan-kesalahan dalam tulisan dan mampu membuat yang tidak

tampak menjadi tampak.17

Sedangkan menuliskan ide-ide merupakan sebuah kalimat berupa

ungkapan gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Dengan kata lain,

melalui gagasan inilah dibangun berbagai gagasan penjelas dalam rangka

pengembangan paragraf itu sendiri.18

Dengan penggunaan strategi imagine ini siswa diminta untuk berimajinasi

dengan merenungkan ide-idenya dan dituliskan dengan sebaik-baiknya. Artinya

16 Melvin L. Silbermen, Op. Cit, hlm. 196
17 Florence Beetlestone, Loc.Cit
18 Abdul Razak, Loc. Cit.
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siswa dilatih untuk menuliskan ide-ide mereka dengan menggunakan

imajinasinya. Dengan demikian terdapat hubungan antara penggunaan strategi

imagine dengan kemampuan siswa dalam menuliskan ide-ide.

B. Penelitian yang Relevan

Setelah penulis membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah sebelumnya,

relevansi dengan peneliti lakukan di antaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosmaniar dengan judul “Upaya Meningkatkan

Minat Belajar Bahasa Indonesia Melalui Strategi Imagine pada Siswa Kelas IV

MI Darussalam Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kampar”. Berdasarkan hasil

observasi pada siklus pertama yang menunjukkan bahwa tingkat minat belajar

siswa pada siklus I hanya mencapai skor 243 yaitu dalam kriteria tinggi, dengan

rata-rata persentase minat belajar siswa untuk 6 indikator minat belajar hanya

sebesar 67,5. Sedangkan hasil pengamatan minat belajar pada siklus II terjadi

peningkatan mencapai skor dalam (kriteria tinggi), dengan rata-rata persentase

minat belajar siswa untuk indikator minat belajar (6 indikator) sebesar 76,4%.19

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yelfianita dengan judul “Meningkatkan

Kemampuan Menulis Karangan Tentang Pengalaman Pribadi Melalui Metode

Clustering Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas IV SDN 041

Pulau Birandang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Pada tes awal

sebelum tindakan rata-rata kemampuan siswa hanya mencapai persentase 55%

dengan kategori kurang mampu, siklus pertama naik menjadi 68%, tetapi masih

19 Rosmaniar, Upaya Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Indonesia Melalui Strategi Imagine
pada Siswa Kelas IV MI Darussalam Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kampar, Pekanbaru: Pustaka
UIN Suska Riau, 2008.
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dengan kategori cukup mampu. Siklus kedua persentase kemampuan siswa

meningkat menjadi 85% dengan kategori mampu.20

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulhasni dengan judul “Meningkatkan

Kemampuan Mengarang Melalui Metode Problem solving Pada Mata Pelajaran

Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV MI AL-Hidayah Tampan Pekanbaru”.

Penelitian ini menyimpulkan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam

mengarang melalui pembelajaran problem solving. Dimana pada tes awal

sebelum diterapkannya pembelajaran problem solving, diperoleh nilai rata-rata

sebesar 62% dengan kategori sedang, dan siklus pertama setelah diterapkannya

pembelajaran problem solving, rata-rata siswa naik menjadi 65%, tetapi masih

dengan kategori sedang. Kelemahan yang dijumpai pada siklus pertama setelah

diperbaiki pada siklus kedua, rata-rata yang diperoleh sebesar 72, dan tingkat

keberhasilan yang dicapai sebesar 90% dari jumlah siswa, artinya 19 orang siswa

telah mencapai nilai keberhasilan yang telah ditetapkan (minimal 65).21

C. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Aktivitas Guru

Adapun indikator aktivitas guru melalui strategi imagine adalah sebagai

berikut:

a. Guru memperkenalkan topik yang akan dibahas, yaitu menuliskan ide-ide

untuk melengkapi bagian cerita yang hilang.

20 Yelfianita, Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Tentang Pengalaman Pribadi
Melalui Metode Clustering Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas IV SDN 041 Pulau
Birandang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Pekanbaru, Pustaka UIN, 2009.

21 Zulhasni, Meningkatkan Kemampuan Mengarang Melalui Metode Problem Solving Pada
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV MI AL-Hidayah Tampan Pekanbaru, Pekanbaru,
Pustaka UIN, 2009.
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b. Guru membaca cerita narasi yang belum lengkap

c. Guru melakukan latihan pemanasan, yaitu meminta siswa untuk menutup

mata dan membersihkan pikiran-pikiran yang dalam benak siswa untuk

berimajinasi atau menghayalkan cerita narasi yang belum lengkap yang

dibacakan guru tersebut.

d. Guru memberikan selang waktu hening dan bertanya kepada siswa, yaitu:

apa kalimat yang cocok untuk melengkapi cerasi narasi tersebut, dan apa

yang dapat kamu simpulkan dari cerita tersebut.

e. Guru mengakhiri imajinasi atau khayalan siswa dengan meminta siswa untuk

mengingat imajinasi mereka.

f. Guru meminta siswa menyusun imajinasi atau khayalan mereka dengan baik.

g. Guru meminta siswa untuk menuliskan ide-ide mereka untuk melengkapi

bagian cerita yang hilang tersebut.

h. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pelajaran.

2. Indikator Aktivitas Siswa

Adapun indikator aktivitas siswa melalui strategi imagine adalah sebagai

berikut:

a. Siswa mendengarkan guru memperkenalkan topik yang akan dibahas, yaitu

menuliskan ide-ide untuk melengkapi bagian cerita yang hilang.

b. Siswa mendengarkan guru membaca cerita narasi yang belum lengkap dengan

baik.
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c. Siswa menutup mata dan membersihkan pikiran-pikiran yang ada dalam

benak siswa untuk berimajinasi atau menghayalkan cerita narasi yang belum

lengkap yang telah dibacakan guru tersebut.

d. Siswa menjawab pertanyaan guru ketika diberikan selang waktu hening.

e. Siswa mengingat imajinasi mereka.

f. Siswa menyusun imajinasi atau khayalan mereka dengan baik.

g. Siswa untuk menuliskan ide-ide mereka untuk melengkapi bagian cerita yang

hilang tersebut.

h. Siswa menyimpulkan pelajaran

3. Indikator Kemampuan Siswa dalam Menuliskan Ide-Ide

Siswa dikatakan berhasil dalam menuliskan ide-ide apabila memenuhi

kriteria berikut:

a. Siswa dapat menuliskan ide atau gagasan untuk melengkapi bagian awal

cerita yang hilang hingga menjadi cerita yang utuh dan lengkap.

b. Siswa dapat menuliskan ide atau gagasan untuk melengkapi bagian tengah

cerita yang hilang hingga menjadi cerita yang utuh dan lengkap.

c. Siswa dapat menuliskan ide atau gagasan untuk melengkapi bagian akhir

cerita yang hilang hingga menjadi cerita yang utuh dan lengkap

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila siswa yang memiliki

kemampuan dalam menulsikan ide-ide yang tinggi di dalam belajar Bahasa

Indonesia mencapai 75%22. Artinya dengan persentase tersebut kemampuan

22 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008,
hlm.  257
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siswa tergolong mampu, hal ini berpedoman pada teori yang dikemukan oleh

Tampubolon sebagai berikut:

a. 80% – 100% tergolong sangat mampu

b. 70% – 79% tergolong mampu

c. 55% – 69% tergolong kurang mampu

d. 54% – kebawah tergolong tidak mampu.23

23 Tampubolon, Op.Cit, hlm. 32


