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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI DENGAN 

MEMANFAATKAN PENGALAMAN MENULIS BUKU HARIAN 

Oleh: Sugiran
∗)

  

 

 
Abstrak: Buku harian merupakan dokumen atau catatan pribadi seseorang yang berisi 

pengalaman, kejadian atau peristiswa yang dialami penulisnya selama satu hari. Buku 

harian ditulis secara kronologis berdasarkan rentetan kejadian atau peristiwa. 
Seseorang enggan menulis buku harian disebabkan ketidaktahuan seseorang tentang 

apa yang harus ditulis, kapan harus menulis, dan untuk apa mereka menulis. 

Pengalaman menulis buku harian dapat digunakan sebagai dasar penulisan karangan 

narasi karena isi atau bahan tulisan nasari yang berupa kejadian atau peristiwa sama 

dengan bahan yang terdapat pada buku harian. Selain itu, dalam menyampaikan 

kejadian atau peristiwa secara kronologis merupakan syarat dari kedua bentuk tulisan 

tersebut. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan menulis narasi dapat 

memanfaatkan pengalaman menulis buku harian. 

 

Kata Kunci: Peningkatan – Narasi – Buku Harian 

 

                                                
∗) Penulis adalah staf edukatif di FKIP Universitas Terbuka dpk di UPBJJ-UT Surabaya 

Pendahuluan 

Keterampilan berbahasa ada 

empat aspek yaitu menyimak, 

membaca, berbicara, dan menulis. 

Dari keempat aspek tersebut dapat 

dibagi menjadi dua kegiatan yaitu 

kegiatan produktif dan reseptif. 

Menyimak dan membaca merupakan 

kegiatan yang reseptif yaitu kegiatan 

yang dilakukan seseorang dalam 

menerima pesan dari pembicara atau 

penulis, sedangkan dua aspek lain 

berbicara dan menulis merupakan 

kegiatan yang produktif.Yunus 

(2003: 1.6) berpendapat bahwa aktif 

reseptif ( menerima pesan) menyimak 

dan membaca, sedangkan aktif 

produktif(menyampaikan pesan) 

berbicara dan menulis.  

 

 

Dua dari empat aspek di 

atas yaitu membaca dan menulis 

dipelajari anak setelah mereka 

masuk sekolah. Anak mulai 

mempelajari kedua aspek ini di 

kelas rendah atau  kelas I dan 

kelas II sekolah dasar. Kedua 

kegiatan membaca dan menulis 

yang dilakukan di kelas I dan 

Kelas II dikenal dengan sebutan 

membaca dan menulis permulaan. 

Kedua kemampuan ini harus 

dikuasai sejak dini karena 

keduanya sebagai dasar 

memahami dan mempelajari ilmu 

pengetahuan lain. 
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Syafi’ei (1999:2) menyatakan 

kemampuan dan keterampilan baca-

tulis, khususnya keterampilan 

membaca harus dikuasai oleh para 

siswa sekolah dasar karena 

kemampuan dan keterampilan ini 

secara langsung berkaitan dengan 

seluruh program belajar siswa di 

sekolah dasar (SD). Keberhasilan 

belajar mereka dalam mengikuti 

program belajar-mengajar di sekolah 

sangat ditentukan oleh pnguasaan 

kemampuan membaca mereka. 

Sedangkan menulis merupakan 

aktivitas sosial dan kolaboratif. 

Demikian juga bagi siswa SLTP 

maupun SMA kedua keterampilan 

tersebut harus dimiliki agar mereka 

dapat memahami, mempelajari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta 

dapat menyerap dan menyampaiakan 

ilmu pengetahuan yang berkembang 

selama ini yang berguna bagi 

kehidupannya dan orang lain.. 

Proses menulis bersifat 

berulang-ulang, mulai dari tahap 

prapenulisan, drafing, penulisan, 

sharing sampai dengan editing, dan 

untuk menghasilkan sebuah karangan 

diperlukan waktu cukup lama, 

berhari-hari, berminggu-minggu, 

berbulan-bulan bahkan bertahun-

tahun. Selain itu, di dalam menulis 

tidak sekali jadi.Yunus (2003:1.5) 

berpendapat tidak banyak orang yang 

dapat menulis sekali jadi. Bahkan, 

penulis profesional sekalipun. 

Menulis merupakan sebuah proses. 

Oleh karena itu, kemampuan 

menulis(mengarang) hendaknya 

dimiliki anak sejak dini, seperti 

halnya kemampuan membaca.  

Setelah kemampuan menulis 

tidak lagi menulis seperti di kelas I 

dan kelas II SD yaitu menulis 

permulaan, anak mulai mengalami 

kesulitan dalam menulis. Kesulitan 

yang sering dialami yaitu 

(1)menemukan gagasan yang ingin 

disampaikan atau ditulis, (2) 

mengorganisasikan gagasan dengan 

kata-kata, (3) memilih kata-kata yang 

tepat untuk mengungkapkan gagasan 

yang telah dipilih, (4) memulai 

mengungkapkan gagasan, dan (5) 

mengakhiri atau menutup tulisan.  

Kesulitan yang dialami anak 

seperti di atas biasanya pada menulis 

wacana atau karangan utuh, karena 

menulis wacana memerlukan 

pengetahuan yang sangat kompleks. 

Selain pengetahuan di atas, penulis 

hendaknya memiliki pengetahuan 

tentang topik, tujuan menulis, 

pengumpulan bahan, penyampaian 

gagasan, dan memilih bentuk 

wacana, penggunaan kalimat efektif, 

dan hubungan antar paragraf yang 

membentuk satu kesatuan merupakan 

persyaratan yang tidak dapat 

ditinggalkan penulis. Oleh karena 

itu, tidak mengherankan jika 

pelajaran menulis banyak tidak 

disukai siswa. Yunus(2003:1.4) 

berpendapat aktivitas menulis atau 

kadang orang menyebutnya 

mengarang tidak banyak di antara 

kita yang menyukainya. Survei 

terhadap guru bahasa Indonesia, 

umumnya responden menyatakan 

bahwa aspek pelajaran yang paling 

tidak disukai murid dan gurunya 

adalah menulis atau mengarang. 

Demikian juga, Akhadiah (1997:v) 

berpendapat menulis adalah aktivitas 

berbahasa yang tidak banyak orang 

menyukainya.       
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 Walaupun kemampuan 

menulis tidak disukai banyak orang, 

pada hakikatnya kemampuan 

menulis sangat bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama 

sebagai alat komunikasi. Seorang 

menyampaikan gagasan, pendapat, 

dan pesan melalui tulisan 

dimaksudkan untuk dapat 

mengkomunikasikannya dengan 

pembaca. Selain itu, kemampuan 

menulis juga memiliki peranan yang 

sangat penting dan strategis bagi 

perkembangan belajar siswa, karena 

siswa akan mendapatkan berbagai 

keuntungan. Keuntungan yang 

diperoleh siswa antara lain: (1) dapat 

mengungkapkan dan 

mengkomunikasikan gagasan 

melalui tulisan, (2) dapat  berlatih 

mencari dan menemukan gagasan , 

(3) dapat mengungkapkan kembali 

pengalaman dan pengetahuan yang 

telah diperolehnya ke dalam tulisan, 

(4) dapat merangkaikan gagasan 

sehingga membentuk satu kesatuan 

pikiran, (5) penulis terdorong untuk 

terus belajar demi kesempurnaan 

tulisannya,(6) dengan kegiatan 

menulis yang terencana, penulis 

membiasakan berpikir dan berbahasa 

secara teratur, (7) penulis dapat 

mengungkapkan gagasannya sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan, dan 

(8) penulis dapat mengungkapkan 

gagasan sesuai dengan kebutuhan 

dan ada manfaatnya bagi pembaca.    

 Keuntungan menulis seperti 

dikemukakan di atas, tidak banyak 

pengaruhnya bagi mereka yang 

betul-betul tidak tahu akan  manfaat 

menulis, tidak tahu bagaimana cara 

menulis, dan kapan mereka harus 

menulis. Oleh karena itu, pengenalan 

manfaat menulis sejak dini dalam 

keluarga sangat penting. Keluarga 

dapat menjadi model dalam menulis. 

Orang tua hendaknya memberikan 

contoh gemar membaca dan menulis. 

Dengan adanya model dalam 

keluarga diharapkan anak akan 

mencontoh gemar menulis dan 

kegiatan menulis tidak lagi menjadi 

beban bagi anak. Mereka termotivasi 

oleh lingkungan keluarganya dalam 

menulis. Surya dkk.(2007:1.18) 

berpendapat bahwa keluarga 

mempunyai peran yang besar dalam 

pembentukan pengetahuan anak. 

 Demikian juga keberadaan 

guru di sekolah, kekurangberhasilan 

pembelajaran menulis disebabkan 

guru kurang memiliki kemampuan 

menulis. Guru tidak pernah menulis 

dan tidak suka menulis. Guru yang 

tidak pernah menulis hanya 

menguasai teori menulis. Oleh 

karena itu, ada anggapan yang salah 

tentang menulis bahwa (1) menulis 

itu mudah. Sebenarnya menulis itu 

tidak mudah, yang mudah adalah 

teorinya. Tetapi sehebat apa pun 

penguasaan teori tidak akan menjadi 

penulis yang baik tanpa berlatih 

dengan tekun karena menulis adalah 

suatu keterampilan. Oleh karena itu, 

tidak mengherankan semua orang 

dapat mempelajari dan memahami 

teori menulis, namun sangat sedikit 

orang yang menyukai menulis. (2) 

Guru yang tidak pernah menulis 

dapat mengajarkan menulis. Hal ini 

dapat diibaratkan orang yang tidak 

pernah menyetir mobil, mereka 

mengajari orang lain menyetir mobil. 

Apakah keterampilan yang 

dimilikinya sempurna sehingga 

orang yang diajarinya terampil 

seperti layaknya orang yang terampil 

menyetir mobil? Tentu jawabnya 

tidak. Sama halnya seorang guru 

yang tidak pernah menulis, 
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mengajarkan menulis kepada 

siwanya. Keterampilan yang 

diajarkan kepada siswanya tidak 

sempurna orang yang pernah 

menulis. Bagaimana dia dapat 

menunjukkan kepada siswanya 

manfaat dan nikmatnya menulis? 

Demikian juga bagaimana dia dapat 

mendemontrasikan apa dan 

bagaimana menulis? Sulit 

membayangkan seorang guru yang 

takut dan tidak pernah menulis dapat 

malakukan hal itu,Yunus (2003:1.6). 

 Berdasarkan uraian di atas, 

keterampilan menulis dapat 

berkembang jika penulis menyadari 

pentingnya menulis, adanya 

kesadaran pada diri penulis untuk 

menulis, dan  mempunyai motivasi 

yang tinggi untuk menulis. 

Pemahaman tentang pentingnya 

menulis, motivasi, dan kesadaran 

menulis dimiliki anak  ketika mereka 

mulai menulis buku harian. Jika 

keterampilan menulis buku harian ini 

secara terus-menerus dilakukan maka 

akan diperoleh suatu keterampilan 

menulis buku harian. Hal ini 

ditunjang oleh objek atau bahan 

tulisan dapat diperoleh dari 

pengalaman dan pengetahuan yang 

pernah dialaminya  Sama halnya 

dengan menulis narasi bahwa objek 

atau bahan tulisan dapat diperoleh 

dari kejadian yang dialami atau 

peristiwa yang pernah dilihat oleh 

penulisnya. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan kemampuan anak 

dalam menulis narasi perlu 

memanfaatkan kemampuan menulis 

buku harian. Pengalaman dan 

pengetahuan  yang ditulis dalam 

buku harian dapat digunakan bahan 

tulisan narasi. Walaupun demikian 

untuk menambah pengetahuan atau 

informasi yang diperlukan sebagai 

bahan tulisan narasi, penulis perlu 

juga mengumpulkan bahan tulisan 

baik dari membaca, menyimak 

pidato para ahli, maupun dari 

informasi lainya. Dengan demikian 

keterampilan menulis akan diperoleh 

secara cepat. Hal ini sesuai dengan 

pendekatan Frekuensi yang 

menyatakan bahwa banyaknya 

latihan mengarang atau menulis, 

sekalipun tidak dikoreksi akan 

membantu meningkatkan 

keterampilan menulis seseorang 

(Yunus, 2003: 1.13).     

 

Hakikat Menulis 

 Berkomunikasi merupakan 

salah satu kebutuhan seseorang 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Seseorang dalam hidupnya 

memerlukan orang lain, homo 

homini socius. Kendati sosok 

manusia sebagai makhluk individu, 

mahkluk yang memiliki jati diri, 

yang memiliki ciri pembeda antara 

yang satu dengan yang lainnya, 

namun pada saat yang bersamaan 

manusia juga sebagai kawan sosial 

bagi manusia lainnya. Ia senantiasa 

nerinteraksi dengan lingkungannya 

(Wahyudin, dkk.,2007:1.4). Dengan 

adanya interaksi tersebut mereka 

memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan. Mereka dapat 

menerima pesan dan menyampaikan 

pesan dari interaksi dengan yang 

lainnya.    

 Dalam berinteraksi dengan 

orang lain diperlukan suatu alat yaitu 

bahasa. Dengan bahasa seseorang 

dapat menyampaikan pesan, dan 

dengan bahasa juga seseorang dapat 

menerima pesan. Dari ketiga bahasa 

yang digunakan di masyarakat yaitu 
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bahasa lisan, tulis dan bahasa isyarat, 

hanya bahasa tulis yang dapat 

menyimpan pesan penulis yang 

cukup lama dalam beberapa waktu.  

Selain itu, pembaca dapat membaca 

kembali sewaktu-waktu pesan yang 

ada di dalamnya diperlukan. Juga 

dapat dibaca di mana saja, dan kapan 

saja. Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan bahasa tulis pesan dapat 

didokumentasikan selama bertahun-

tahun bahkan puluhan tahun, asal 

dirawat dengan baik.   

  Penggunaan bahasa tulis 

sebagai media komunikasi oleh 

masyarakat setelah mereka dapat 

membaca dan menulis. Kegiatan 

komunikasi sebelum dengan media 

tulisan untuk menyampaikan gagasan 

atau ide kepada orang lain 

masyarakat menggunakan alat yang 

dapat dimengerti lawan komunikasi 

mereka. Misal, melalui isyarat 

berupa lambang atau bunyi-bunyian 

seperti kentongan dan beduk.   

Dengan adanya perkemba-

ngan teknologi, masyarakat banyak 

menggunakan bahasa tulis dan media 

lainnya untuk menyampaikan berita 

atau gagasan. Penggunaan bahasa 

tulis dapat kita jumpai pada media 

cetak seperti surat kabar, majalah, 

dan jurnal. Sedangkan penggunaan 

media lain dapat berupa media 

elektronik seperti TV, telepon, dan 

telegraf. Penggunaan bahasa sebagai 

media komunikasi dapat juga kita 

jumpai pada surat. Penggunaan surat 

sebagai media komunikasi sampai 

sekarang masih eksis untuk 

menyampaikan gagasan penulis 

kepada pembacanya. Hal ini 

disebabkan selain harus 

memperhatikan bentuk surat dan isi 

surat, bahasa surat harus diperhatikan 

dengan sungguh-sungguh. Bahasa 

surat harus jelas, bahasa yang 

digunakan tidak memberi peluang 

untuk ditafsirkan berbeda dari 

maksud penulis surat. Selain itu, 

bahasanya singkat, artinya bahasa 

yang digunakan langsung tertuju 

pada persoalan yang ingin 

disampaikan. Juga bahasa surat harus 

santun, yaitu bahasa yang dipakai 

menunjukkan rasa hormat dan 

penghargaan yang wajar dari 

pengirim terhadap penerima surat. 

Kesantunan berbahasa tidak 

berlebihan sampai merendahkan diri 

dan meyanjung-yanjung sasarannya 

(Suparno, 2003:6.7). 

Dari uraian di atas 

menunjukkan bahwa fungsi utama 

menulis adalah sebagai alat 

komunikasi yang tidak langsung. 

Pada prinsipnya tujuan menulis 

adalah menyampaikan pesan yang 

berupa pikiran atau perasaan kepada 

pembaca. Dengan cara membaca 

tulisan, pembaca dapat memahami 

pesan yang disampaikan penulisnya. 

Sedangkan tujuan menulis ada tujuan 

persuasif dan tujuan informatif. 

Tujuan persuasif, penulis bermaksud 

mempengaruhi pembaca, agar 

pembaca yakin kebenaran gagasan 

ide yang disampaikan penulis. 

Setelah itu, pembaca mengikuti 

kehendak yang diharapkan oleh 

penulis. Tulisan bentuk ini sering 

digunakan penulis sebagai pengerah 

massa dalam mencapai tujuan 

tertentu. Sedangkan tujuan 

informatif, penulis bermaksud 

menyampaikan informasi berupa 

pengalaman dan ilmu pengetahuan 

kepada pembaca agar pembaca 

memahami dan mengetahui 

informasi tersebut. Selain itu, juga 

untuk menambah wawasan pembaca 
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tentang informasi yang disampaikan 

penulis.   

 

Buku Harian 

Buku Harian atau sering 

disebut jurnal harian dikenal oleh 

siswa sejak di sekolah dasar. Artinya 

mereka sudah dikenalkan bahkan 

sudah pernah mendapatkan tugas 

membuat tulisan tentang dirinya 

sendiri baik tentang kejadian yang 

pernah dialami maupun tentang apa 

yang dipikirkannya, dan perubahan-

perubahan apa yang telah dialami 

selama satu hari. 

Buku harian sebaiknya ditulis 

setiap hari. Hal ini dimaksudkan agar 

peristiwa atau kejadian yang telah 

dialami dapat ditulis secara runtut. 

Selain itu, penulis tidak perlu 

mengingat-ingat kejadian yang telah 

dialami karena peristiwa atau 

kejadian tersebut baru saja dialami 

penulis. Dengan demikian semua 

kejadian dan peristiwa yang 

berkenaan selama satu hari dapat 

dituliskan secara lengkap. 

Menulis buku harian tidak 

semua orang dapat melakukannya 

Hal ini disebabkan adanya 

keengganan dalam menulis. 

Keenggan seseorang dalam menulis 

buku harian disebabkan tidak tahu 

apa yang harus ditulis, dan kapan 

harus menulis, serta untuk apa 

mereka menulis. Selain itu, ada rasa 

takut dalam mengungkapkan 

kejadian atau peristiwa yang telah 

dialaminya jika buku harian yang 

ditulisnya dibaca orang lain. 

Keengganan dan rasa takut 

seperti di atas akan hilang dengan 

sendirinya jika penulis buku harian 

mempunyai motivasi yang kuat 

untuk mengungkapkan semua 

kejadian yang dialaminya. Kejadian 

atau peristiwa yang tidak 

menyenangkan jika dikemas dengan 

kata-kata yang baik akan 

menghasilkan karya yang baik pula. 

Demikian juga dalam mengemas 

kejadian dalam buku harian. Untuk 

itu, latihan secara terus-menerus dan 

ketekunan menulis buku harian 

dalam mengungkapkan kejadian 

secara objektif merupakan 

keterampilan yang menunjang 

kesempurnaan dalam menulis buku 

harian.     

Menulis buku harian 

mempunyai kesamaan dengan 

menulis bentuk lain. Pertama adalah 

adanya tujuan penulisan. Penulis 

buku harian mempunyai tujuan 

tertentu dalam menulis buku harian. 

Tujuan menulis buku harian adalah 

sebagai dokumen atau catatan 

pribadi. Karena sebagai dokumen 

pribadi maka buku harian bersifat 

rahasia sehingga orang lain tidak 

boleh mengetahui isi buku harian. 

Namun ada juga buku harian yang 

isinya tidak bersifat rahasia sehingga 

orang lain dapat membacanya. Boleh 

tidaknya buku harian dibaca orang 

lain tergantung pada pemilik buku 

harian tersebut.  

Kedua adalah adanya bahan 

atau peristiwa yang dikemukakan 

dalam buku harian. Bahan tersebut 

dapat berupa 

pengalaman,pengetahuan, dan 

kejadian yang dialami penulis selama 

satu hari. Dalam mengumpulkan 

bahan, penulis tidak perlu membaca 

atau mencari informasi dari sumber 

lain. Penulis memperoleh bahan 

tulisan dari dirinya sendiri yang 
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berupa pengalaman, kejadian selama 

satu hari. 

Ketiga adanya media yang 

digunakan untuk mengungkapkan 

kejadian. Berkaitan dengan ini, 

penulis perlu memilih kata-kata, 

kalimat yang tepat untuk 

mengungkapkan segala sesuatu yang 

ada dalam benaknya. Hal ini 

dimaksudkan agar penulis buku 

harian dengan mudah memahami dan 

mengerti apa yang dituliskannya 

apabila suatu saat memerlukannya.  

Adanya kesamaan antara 

menulis buku harian dengan menulis 

bentuk lain, terutama dengan 

karangan narasi seperti di atas, 

memungkinkan kebiasaan menulis 

buku harian dapat digunakan sebagai 

dasar untuk mengembangkan 

keterampilan menulis lainnya yaitu 

narasi..Hal ini didukung kemudahan 

dalam mengumpulkan bahan tulisan 

memberi kemudahan juga dalam 

mengembangkan sebuah karangan.   

  

Karangan Narasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia edisi kedua ( 1999: 683) 

dijelaskan bahwa narasi adalah (1) 

penceritaan suatu cerita atau 

kejadian, (2) cerita atau deskripsi 

dari suatu kejadian. Cerita dapat 

berupa pengalaman dan pengetahuan 

penulis. Dapat juga berupa khayalan 

penulis. 

 Cerita tentang pengalaman 

dapat berupa pengalaman langsung 

dan tidak langsung. Pengalaman 

langsung menunjukkan bahwa 

penulis mengalami secara langsung 

peristiwa atau kejadian yang ditulis 

dalam tulisannya. Penulis 

menuliskan kejadian tersebut secara 

objektif. Disampaikan secara runtut 

mulai dari awal sampai akhir 

kejadian. Sedangkan pengalaman 

tidak langsung diperoleh dari cerita 

seseorang atau sumber lainnya. 

Pengalaman berdasarkan dua sumber 

(cerita orang dan sumber lain) ini 

dapat juga dipertanggungjawabkan 

keakuratan objeknya.  

 Cerita yang berdasarkan 

kejadian nyata merupakan cerita 

faktual sering juga disebut narasi 

ekspositoris. Dalam menceritakan 

suatu kejadian yang sebenarnya perlu 

urutan kejadian secara kronologis. 

Mulai dari awal sampai pada akhir 

peristiwa secara objektif. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Suparno 

(2003: 4.28) bahwa karangan yang 

disebut narasi menyajikan 

serangkaian peristiwa. Karangan ini 

berusaha menyampaikan serangkaian 

kejadian menurut urutan 

kejadaiannya ( kornologis), dengan 

maksud memberi arti kepada sebuah 

atau serentetan kejadian, sehingga 

pembaca dapat memetik hikmah dari 

cerita itu. 

 Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam menulis manasi, 

Pertama adalah memilih topik. Apa 

sebenarnya topik karangan itu? 

Topik adalah pokok pembicaraan. 

Suparno(2003:3.3) menyatakan 

bahwa topik dapat diberi batasan 

sebagai hal pokok yang dibicarakan. 

Dengan demikian, topik karangan 

atau topik tulisan dapat diartikan 

sebagai hal pokok yang dituliskan 

atau diungkapkan dalam karangan. 

Memilih topik merupakan suatu 

keharusan yang dilakukan oleh 

penulis narasi. Jika penulis karangan  

adalah siswa, maka siswa itu sendiri 

yang memilih topik yang akan 
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dikembangkan menjadi suatu 

karangan.  

Memilih topik sangat perlu 

dilakukan seorang pengarang 

dimaksudkan agar suatu pembicaraan 

terfokus pada suatu masalah tertentu. 

Topik yang dipilih adalah yang ada 

manafaatnya. Terutama sekali 

manfaat bagi penulis dan pembaca. 

Manfaat bagi penulis adalah manfaat 

spritual dan secara material. Manfaat 

spritual, penulis merasa senang 

menyampaikan gagasan, ide melalui 

tulisannya yang bermanfaat bagi 

orang lain. Orang lain dapat 

mengambil hikmah pengetahuan dan 

pengalaman yang disampaikan 

penulis. Sedangkan manfaat material, 

penulis selain merasa senang 

menyampaikan ide, gagasannya 

melalui tulisan, penulis menghendaki 

adanya imbalan material. Bagi 

pembaca, manfaat yang diperoleh 

dapat berupa menambah ilmu 

pengetahuan, sebagai hiburan, 

sebagai informasi, dan sebagainya. 

Topik juga harus dikuasai dengan 

baik dan menarik. Kedua hal ini 

harus ada dalam benak penulis. 

Penulis tidak akan menulis suatu 

topik dengan baik jika tidak 

menguasai topik yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, topik harus dikuasai 

dengan baik. Demikian juga topik 

harus menarik bagi penulis. Topik 

yang tidak menarik menyebabkan 

penulis suatu karangan akan tersedat-

sendat dalam menyelesaikan tulisan 

karena merasa dipaksakan untuk 

menyelesaikan karangannya.      

.Kedua membatasi topik.Apa 

yang ada di benak penulis bagaikan 

sebuah toko yang menyediakan 

berbagai keperluan rumah tangga. 

Tergantung pembeli mau membeli 

apa. Pemilik toko akan melayani 

sesuai dengan keperluan pembelinya. 

Demikian halnya dalam menulis, 

penulis akan menulis sesuai dengan 

kebutuhan pembacanya, sehingga 

topik tulisan tidak terlalu luas dan 

tidak terlalu sempit. Selain itu, 

dengan adanya pembatasan terhadap 

topik, penulis akan lebih mudah 

menguraikan isi yang akan ditulis, 

juga memberikan kebutuhan waktu 

yang diperlukan untuk 

menyelesaikan karangan. 

Ketiga menentukan tujuan. 

Sebelum penulis mengungkapkan 

ide, pendapatnya melalui kata-kata, 

dalam benak seorang penulis sudah 

terpikirkan apa tujuan yang ingin 

dicapai melalui tulisannya. Setiap 

penulis akan mempunyai tujuan yang 

berbeda dengan penulis lainnya. 

Suparno( 2003: 3.7) menyatakan 

bahwa tujuan itu bermacam-macam, 

seperti menjadikan pembaca ikut 

berpikir dan bernalar, membuat 

pembaca tahu tentang hal yang 

diberitakan, menjadikan pembaca 

beropini, menjadikan pembaca 

mengerti dan membuat pembaca 

terpersuasi oleh isi karangan, atau 

membuat pembaca senang  dengan 

menghayati nilai – nilai yang 

dikemukakan dalam karangan, 

seperti nilai moral, kemanusiaan, 

nilai etika, dan estetika. Perbedaan 

tujuan itu disebabkan adanya 

pengaruh yang berasal dari luar diri 

pengarang. Setting suatu kejadian 

sangat berpengaruh terhadap tujuan 

penulisan karangan. Termasuk 

oudien/ calon pembaca dari hasil 

karangan tersebut. Apakah latar 

belakang pendidikan calon pembaca, 

tingkat sosial ekonomi pembaca, dan 

tingkat kemampuan berbahasanya. 

Dengan memperhatikan berbagai 
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perbedaan yang ada, seorang penulis 

akan memperhatikan tingkat 

kesesuaian dan tingkat keterbacaan 

hasil tulisaannya, sehingga pembaca 

dapat memahami isi karangan.. 

Keempat mengembangkan 

topik dan penulisan. Setelah ketiga 

langkah di atas direncanakan dengan 

tepat, selanjutnya topik karangan 

dikembangkan menjadi sebuah 

karangan. Karangan yang 

dikembangkan ini masih berupa draf. 

Karangan yang masih terdapat 

kekurangan dan kesalahan-

kesalahan. Pada tahap ini biasanya 

seorang penulis meminta orang lain 

atau teman sejawat untuk membaca 

dan sekaligus memberikan saran 

pembetulan terhadap karangannya. 

Setelah ada masukan atau koreksi 

dari teman sejawat, selanjutnya draf 

diperbaiki menjadi sebuah karangan. 

Karangan dikembangkan dengan 

memperhatikan tata cara penulisan 

paragraf, kesatuan antara paragraf 

satu dengan yang lainnya, ejaan, dan 

isi karangan.  

Kelima revisi. Karangan yang 

telah selesai ditulis, perlu dibaca 

kembali oleh penulisnya. Hal ini 

dimaksudkan jika masih ada 

kesalahan baik mengenai isi maupun 

bahasa, dan ejaannya, diperbaiki 

sebelum karangan dipublikasikan. 

Suparno( 2003: 3.34) berpendapat 

ada empat aspek yang perlu 

diperhatitikan dalam memperbaiki 

atau merivisi karangan, yaitu aspek 

isi, aspek bahasa, ejaan dan tanda 

baca, dan aspek teknis. Dengan 

adanya revisi ini, karangan sudah 

siap untuk dipublikasikan. 

Dari kelima tahap proses 

penulisan karangan narasi tersebut, 

tidak ada satu pun tahap yang boleh 

ditinggalkan oleh penulis narasi. 

Pengarang/penulis harus melaluinya 

tahap demi tahap, sehingga terbentuk 

karangan yang utuh siap untuk 

dipublikasikan. 

 

Pembelajaran Menulis Narasi 

 Proses belajar-mengajar 

merupakan sistem yang terdiri dari 

beberapa komponen yang saling 

berinteraksi dan berhubungan satu 

sama lain. Komponen yang 

dimaksud adalah perencanaan, 

pelaksaan, dan penilaian. Ketiga 

komponen tersebut harus selalu 

berkaitan sehingga mampu 

menciptakan proses belajar-mengajar 

yang berkualitas. Menurut Slamet 

(dalam Suyanto dan Hisyam 2000: 

81).proses belajar-mengajar yang 

berkualitas dapat dilihat dalam 

aspek, antara lain: (1) guru harus 

dapat membuat persiapan mengajar 

yang sistematis, (2) proses belajar-

mengajar harus berkualitas tinggi 

yang ditunjukkan dengan adanya 

penyampaian, metode, media, dan 

penilaian, (3)waktu selama proses 

belajar-mengajar berlangsung 

digunakan secara efektif, (4) 

motivasi mengajar guru dan motivasi 

belajar siswa cukup tinggi, dan (5) 

hubungan interaksi antara guru dan 

siswa dalam kelas, sehingga setiap 

terjadi kesulitan belajar dalam kelas 

dapat diatasi.  

Dalam proses belajar-

mengajar selalu melibatkan guru dan 

siswa. Keterlibatan keduanya 

menyebabkan adanya interaksi antara 

guru dan siswa pada saat proses 

belajar-mengajar berlangsung.  Guru  

sebagai pengajar tidak lagi sebagai 

orang yang menguasai kelas dan 
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orang yang serba tahu segala-

galanya. Juga guru bukan orang yang 

harus ditakuti di dalam kelas, tetapi 

guru sebagai patner yang 

membimbing dalam pemecahan 

masalah. Guru lebih banyak sebagai 

fasilitator, yaitu memberikan 

kemudahan siswa untuk belajar. 

Demikian halnya di dalam 

pembelajaran menulis, guru selain 

sebagai pembimbing, juga sebagai 

model dalam menulis. Oleh karena 

itu, strategi pembelajaran menulis 

yang tidak lagi sesuai dengan peran 

anak didik dalam proses belajar-

mengajar hendaknya diubah.  

Strategi pembelajaran yang 

diterapkan guru selama ini dalam 

pembelajaran menulis, adalah : (1) 

guru menentukan topik karangan 

yang harus dikembangkan oleh anak 

didik, (2) lebih mementingkan 

produk tulisan atau hasil karangan 

daripada proses menulis itu sendiri, 

(3) tidak ada sharing berbagi tulisan 

dengan kawannya, (4) tidak ada 

bimbingan proses melalui tahap-

tahap menulis, (5) tulisan dibuat 

untuk memenuhi tugas yang 

diberikan guru, (6) tulisan dibuat 

untuk dibaca oleh guru, (7) alokasi 

waktu menulis dibatasi sangat 

singkat, dan (8) diharapkan tulisan 

langsung jadi dalam satu pertemuan 

tatap muka. Sedangkan pembelajaran 

menulis menurut pandangan modern 

sebagai berikut: (1) topik dipilih oleh 

siswa sendiri secara individu, (2) 

mementingkan bimbingan proses 

melalui tahap-tahap menulis, (3) ada 

umpan balik dari guru, dan sharing 

tulisan dengan teman sejawat atau 

dalam kelompok, dan (4) dalam 

menyelesaikan tulisan dapat 

memakan waktu lama. 

Dari dua strategi 

pembelajaran tersebut tampak jelas 

ada perbedaan. Pada strategi 

pembelajaran modern memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada siswa. Selain itu, 

pembelajaran modern mengikuti 

perkembangan dan perubahan yang 

berlangsung akhir-akhir ini. Mikarsa 

dkk.( 2005: 2.11) berpendapat proses 

pendidikan termasuk mencakup 

persoalan bagaimana 

terselenggaranya suatu pembelajaran. 

Menyangkut di dalamnya 

penggunaan strategi dan metode 

yang tepat, penyediaan sarana 

pembelajaran yang memadai, 

evaluasi yang akurat, dan 

sebagainya. Dengan strategi  

pembelajaran menulis yang tepat 

diharapkan penguasaan keterampilan 

menulis para siswa  lebih meningkat. 

Keterampilan yang dimaksud 

berkaitan dengan pemilihan topik, 

pengumpulkan bahan, 

pengorganisasikan bahan, pemilihan 

kata-kata sebagai wadah untuk 

menyampaikan ide karangan, dan 

penggunaan ejaan. 

Pada strategi modern para 

siswa diberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk menentukan 

topik karangan. Pada saat memilih 

topik, para siswa dapat 

menyesuaikan dengan kemampuan 

masing-masing. Selain itu, siswa 

dapat memilih topik yang menarik 

dan bermanfaat bagi dirinya. Topik 

yang menarik memudahkan penulis 

dalam menguraikan pesan yang ingin 

disampaikan. Kemenarikan terhadap 

topik tertentu memungkinkan penulis 

sudah memiliki bahan yang akan 

disampaikan atau dalam benak 

penulis sudah tersimpan materi 

tulisan. Penulis juga melihat 
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kemenarikan dari sudut pembaca. 

Pembaca tertarik terhadap suatu 

topik menunjukkan adanya manfaat 

bagi diri pembaca. Yunus (2003:3.5)  

berpendapat kemanfaatan suatu topik 

merupakan salah satu daya tarik 

suatu topik karena orang akan 

tertarik terhadap suatu tulisan karena 

ada manfaat yang diperolehnya.  

Penting juga untuk 

meningkatkan keterampilan menulis 

dan kesempurnaan tulisan sharing 

dengan teman sejawat. Teman 

sejawat dapat memberikan masukan 

terhadap suatu tulisan demi 

kesempurnaan tulisan. Masukan dari 

teman sejawat tidak hanya yang 

berkaitan dengan isi karangan, tetapi 

juga penggunaan kata dan kalimat 

serta ejaan yang tepat menjadi 

sasaran pada saat sharing. Dari 

masukan tersebut penulis dapat 

menyempurnakan tulisannya 

sehingga tulisan layak dikonsumsi 

orang lain. Yunus (2003: 1.13) 

berpendapat bahwa seseorang 

menjadi penulis karena dia menerima 

banyak koreksi atau masukan yang 

diperoleh atas tulisannya.  

Dari uraian di atas 

menunjukkan bahwa menulis 

merupakan sebuah proses yang 

melalui berbagai tahap. Demikian 

halnya dalam menulis karangan 

narasi, juga melalui berbagai tahap. 

Selain itu, pembelajaran menulis 

narasi sama halnya dengan 

pembelajaran menulis yang lainnya. 

Guru sebelum berhadapan dengan 

siswa di depan kelas terlebih dahulu 

membuat perencanaan pembelajaran. 

Perencanaan harus rinci dan jelas 

serta sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku pada saat ini. Juga 

hendaknya memperhatikan 

komponen yang ada dalam 

perencanaan. Komponen yang 

dimaksud adalah identitas (mata 

pelajaran, kelas/semester, alokasi 

waktu), kompetensi dasar, hasil 

belajar, indikator, langkah-langkah 

pembelajaran(kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir), 

sarana dan sumber belajar, dan 

evaluasi/penilaian. 

Komponen perencanaan 

tersebut tidak semuanya 

dikembangkan oleh guru, tetapi ada 

yang tinggal memindahkan dari 

kurikulum. Komponen yang 

dipindahkan dari kurikulum yaitu, 

identitas, kompetensi dasar, hasil 

belajar, indikator. Sedangkan 

langkah –langkah pembelajaran, 

sarana dan sumber, dan alat evaluasi 

dikembangkan oleh guru. Komponen 

yang dikembangkan guru harus jelas, 

rinci dan sistematis. Hal ini 

dimasudkan untuk memudahkan 

penggunaan perencanaan tersebut 

terutama bagi guru pembuat 

perencanaan dan orang lain yang 

memerlukannya.  

Langkah-langkah kegiatan 

belajar- mengajar juga harus 

direncanakan secara cermat. 

Kegiatan  belajar-mengajar tidak 

hanya kegiatan guru, tetapi 

mengungkap lebih banyak tentang 

kegiatan siswa. Kegiatan belajar-

mengajar mencerminkan langkah-

langkah kegiatan siswa dan 

penguasaan guru terhadap materi, 

termasuk di dalamnya 

pengelompokan siswa, rangkuman 

hasil kerja dan pembagian waktu. 

Sedangkan kegiatan 

evaluasi/penilaian merupakan 

komponen terakhir dari proses 

belajar-mengajar. Penilaian proses 
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dan evaluasi akhir memberikan 

umpan balik dan data penting untuk 

memehami belajar anak dan 

perkembanagn serta keefektifan dari 

pembelajaran. Penilaian proses dan 

evaluasi akhir salaing melengkapi. 

Dengan penilaian proses para guru 

membuat keputusan dan penafsiran 

tentang bvelajar dan 

perkembangannya, kemudian 

memberikan informasi tentang 

keefektifan pembelajaran. Informasi 

yang dikumpulkan dari penilaian 

dapat membantu guru dalam 

menafsirkan hubungan antara 

pembelajaran yang direncanakan 

dengan pembelajaran yang dapat 

diterima siswa. Kesadaran ini 

membuat guru membuat kerangka 

kerja. Kerangka tersebut dapat 

digunakan sebagai strategi untuk 

peningkatan dan pengembanagn 

pembelajaran. Selain itu, penilaian 

proses dan evaluasi akhir 

memberikan umpan balik dan data 

untuk waktu yang akan datang yang 

cukup penting yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan refleksi 

terhadap pelaksanaan pembelajaran 

dan memberikan data untuk dicatat 

dan dilaporkan kepada orang tua.  

 

Kesimpulan  

Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Buku harian merupakan 

dokumentasi bagi penulisnya 

tentang pengalaman, kejadian, 

dan peristiwa yang dialami 

selama satu hari. 

2)  Buku harian dibuat setiap hari. 

3) Dalam menulis buku harian perlu 

diperhatikan urutan/kronologis 

suatu kejadian atau peristiwa 

yang terjadi. 

4) Buku harian mempunyai unsur 

bahan/objek yang berupa 

kejadian, tujuan penulisan, dan 

media yang digunakan berupa 

bahasa. 

5) Karangan narasi, karangan yang 

berupa cerita yang berisi 

pengalaman, kejadian atau 

peristiwa secara nyata atau 

berupa khayalan 

pengarangannya. 

6) Karangan narasi disampaikan 

secara kronologis berdasarkan 

urutan kejadian. 

7) Pengalaman menulis buku harian 

dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan keterampilan 

menulis narasi. 

 

Saran 

1) Buku harian hendaknya berisi 

pengalaman, kejadian, dan 

peristiwa yang dialami 

penulisnya selama satu hari. 

2) Buku harian hendaknya ditulis 

setiap hari. 

3) Kejadian atau peristiwa 

hendaknya ditulis secara 

kronologis berdasarkan urutan 

waktu. 

4) Buku harian hendaknya 

mengandung unsur objek yang 

berupa kejadian atau peristiwa, 

tujuan, dan media yang 

digunakan. 

5) Karangan narasi hendaknya 

berisi pengalaman, kejadian atau 

peristiwa baik secara nyata 

maupun berupa khayalan. 
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6) Karangan narasi hendaknya 

dikemukakan secara kornologis 

berdasarkan urutan kejadian. 
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