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Pengertian  

Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan 

mendetail, (dari awal, tengah, hingga akhir) dengan urutan waktu dalam suatu rangkaian waktu.  

Jenis teks narasi  

1. Teks narasi fiksi: novel (berdasarkan khayalan) 

2. teks narasi non fiksi: sejarah (berdasarkan fakta) 

Sejarah: Suatu peristiwa yang telah teriadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui 

peninggalan pada masa peristiwa teriadi. 

Teks narasi sejarah adalah Teks narasi yang mengungkap peristiwa-peristiwa secara 

kronologis atau sesuai dengan urutan waktunya. 

Cara menemukan informasi penting dalam teks narasi adalah menggunakan kata tanya 5W+1 

atau ADIKSIMBA (Apa, Di mana, Kapan, Siapa, Mengapa dan Bagaimana). Buatlah peta 

konsep agar lebih mudah dalam memahami teks narasi.  
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Contoh teks narasi sejarah 

Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat 

Mulai akhir abad XV, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa 

yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa 

Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah 

bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian, disusul oleh 

bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten 

pada tahun 1596. 

Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut:  

a. Adanya keinginan mencari kekayaan (gold).  

b. Adanya keinginan menyebarkan agama (gospel).  

c. Adanya keinginan mencari kejayaan (glory). 

d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

  

 

1. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat?  

Bangsa Barat adalah bangsa Eropa. 

2. Apa faktor yang melatarbelakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia?  

Karena Indonesia mempunyai rempah-rempah yang berlimpah dan ingin menguasainya.  

3. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra?  

Bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra mulai akhir abad XV. 

4. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia?  

Mereka pertama kali mendarat di Malaka.  

5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra?   

a. Adanya keinginan mencari kekayaan (gold). 

b. Adanya keinginan menyebarkan agama (gospel).  

c. Adanya keinginan mencari kejayaan (glory). 

d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? 

 Mereka hidup sengsara. 

5W+1H / ADIKSIMBA 


