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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki 

implikasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang tidak terlepas dari teks dalam 

bentuk lisan maupun tulisan. Teks dipandang sebagai satuan bahasa yang 

bermakna secara kontekstual. Semakin banyak jenis teks yang dikuasai siswa, 

semakin banyak pula struktur berpikir yang dapat digunakannya dalam kehidupan 

sosial dan akademiknya. Pembelajaran  bahasa Indonesia diajarkan bukan hanya 

sebagai pengetahuan berbahasa, melainkan sebagai alat komunikasi untuk 

menyampaikan gagasan dan pengetahuan.   

Salah satu jenis teks yang harus dipelajari oleh siswa tingkat Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) adalah teks tanggapan deskriptif. Teks tanggapan 

deskriptif merupakan jenis teks yang berisi gambaran mengenai suatu objek 

secara terperinci dan jelas (Wahono, Mafrukhi, & Sawali, 2013:47). Tujuan teks 

tanggapan deskriptif adalah  memberi informasi kepada pembaca tentang sesuatu. 

Siswa  tidak akan merasa asing dengan jenis teks tersebut karena banyak 

ditemukan dalam media massa, brosur, maupun karya sastra. 

Selain diarahkan untuk mampu memahami teks tanggapan deskriptif, 

siswa dituntut untuk mampu menulis teks tanggapan deskriptif sesuai dengan 

karakteristik, struktur organisasi, dan kaidah penulisan teks yang tepat. 

Pembelajaran yang berhubungan dengan kegiatan menulis teks tanggapan 

deskriptif terdapat pada kompetensi dasar kelas VII  SMP. Kompetensi dasar 

tersebut yakni menyusun teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, 
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eksplanasi, dan cerita pendek sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat  

baik secara lisan maupun tulisan.  

 

 Menulis merupakan suatu kegiatan yang mudah, menyenangkan, dan 

dapat memberikan banyak manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembacanya. 

Namun, sebagian besar orang menganggap menulis sebagai kegiatan yang sulit. 

Beberapa hal dianggap menjadi kesulitan dalam menulis yakni sulit menemukan 

tema, menyusun kalimat, menerapkan ejaan, memilih kata yang tepat, menulis 

huruf tertentu, menentukan judul, malu, takut salah, malas, memerlukan banyak 

waktu, dan cepat putus asa (Kurniawan, 2012).   

Kesulitan-kesulitan yang muncul disebabkan karena kurangnya latihan 

menulis. Tarigan (2008:3) mengungkapkan bahwa keterampilan  menulis tidak 

datang secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan 

teratur. Oleh karena itu, belajar menulis sama dengan belajar keterampilan  

lainnya yang keberhasilannya ditentukan oleh intensitas berlatih. Sehebat apapun 

pengetahuan tentang teori menulis, jika tidak pernah mencoba menulis, maka 

tidak akan bisa. Sebaliknya, jika seseorang terus berlatih menulis, maka akan 

menghasilkan tulisan yang baik.  

Peneliti melakukan observasi awal berupa wawancara dengan Bapak 

Bondan Indrajat, S.Pd., selaku guru bahasa Indonesia kelas VII  SMP Negeri 44 

Bandung untuk mengetahui kemampuan menulis yang dimiliki siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa siswa mengalami 

kesulitan dalam  menemukan dan mengembangkan ide atau gagasannya ke dalam 

sebuah tulisan. Padahal, dalam kegiatan menulis, ide  atau gagasan yang dimiliki 

seseorang merupakan suatu hal yang penting.  

1 
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Gagasan dapat berupa pendapat, pengalaman, atau  pengetahuan yang ada 

dalam pikiran seseorang (Nurudin, 2012:4). Gagasan yang dimiliki seseorang 

bergantung dari pengalaman masa lalu, pengetahuan yang dimilikinya, latar 

belakang hidupnya, dan tujuan gagasan itu ingin dikemukakan. Asal mula 

munculnya gagasan adalah karena banyaknya membaca, mengamati, meneliti, 

diskusi, dan pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, kemampuan menulis siswa 

dipengaruhi oleh  ide atau gagasan yang ada di pikirannya.  

Kesulitan menulis pun terlihat ketika peneliti melakukan pengamatan 

terhadap pembelajaran menyusun teks tangapan deskriptif.  Saat pembelajaran 

berlangsung, siswa terlihat  kesulitan  dalam memilih kata, merangkai kalimat, 

menemukan dan  menuangkan ide  atau gagasan secara teratur dan baik ke dalam 

sebuah tulisan. Selain itu, pemahaman siswa tentang struktur dan kaidah teks 

tanggapan deskriptif masih rendah. Hal tersebut terlihat dari hasil tulisan siswa 

yang tidak memiliki struktur organisasi teks yang tepat dan lengkap. Teks  

tanggapan deskriptif yang ditulis siswa pun kurang memberikan gambaran dengan 

jelas. Padahal, teks tanggapan deskriptif yang baik adalah teks yang mampu 

memberi gambaran dengan jelas dan mampu memberi daya bayang  agar pembaca 

mampu merasakan langsung objek yang dideskripsikan. 

Selain itu, guru mengalami kesulitan dalam menentukan dan 

mempersiapkan  media dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru biasanya menggunakan LKS pada 

kegiatan pembelajaran. Penggunaan LKS mampu memudahkan dalam kegiatan 

pembelajaran, tetapi sebagian besar siswa kadang-kadang bosan dan 

menginginkan penggunaan media lain yang dapat menarik minat belajar. 

Masalah-masalah tersebut tentunya akan sangat memengaruhi kemampuan 

menulis siswa. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan berbagai upaya 

untuk menciptakan proses belajar mengajar yang bergairah melalui cara 
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pembelajaran yang kreatif. Kreativitas pembelajaran yang dilakukan guru akan 

menghasilkan prestasi yang optimal bagi para pembelajarnya. Kreativitas 

pembelajaran dapat diupayakan melalui media dan teknik yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. Sehubungan dengan itu, peneliti berinisiatif melakukan 

penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kemampuan menyusun teks 

tanggapan deskriptif siswa. 

Sebelum penilitian ini, penelitian yang berhubungan dengan upaya 

meningkatkan keterampilan menulis pernah dilakukan oleh Antika (2009) dengan 

skripsinya yang berjudul “Penggunaan Media Tayangan Televisi Jika Aku 

Menjadi dalam Meningkatkan Pembelajaran Menulis Karangan Narasi (Penelitian 

Tindakan Kelas pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 

2008/2009)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media tayangan televisi dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi.  

Penelitian lain pernah dilakukan oleh Alamsyah (2010) dengan judul 

“Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Cerpen Melalui Teknik 

Transformasi Film (Penelitian Tindakan Kelas terhadap Siswa Kelas X SMAN 6 

Bandung Tahun Ajaran 2009/2010)”. Nilai rata-rata siswa pada siklus I adalah 

63,34, pada siklus II menjadi 71,22, dan meningkat lagi menjadi 76 pada siklus 

III. Penelitian yang dilakukan dalam tiga siklus tersebut menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran dengan menggunakan teknik transformasi dapat 

meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa.  

Berdasarkan kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media tayangan dengan teknik transformasi memiliki pengaruh dan 

mampu meningkatkan keterampilan menulis siswa. Sehubungan dengan hal itu, 

peneliti akan menerapkan media tayangan dengan teknik transformasi sebagai 

upaya meningkatkan kemampuan menyusun teks tanggapan deskriptif siswa. 
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Namun, tayangan yang akan diberikan berbeda dari tayangan yang digunakan 

pada penelitian-penelitian sebelumnya.  

Siswa diharapkan mampu tuntas belajar sesuai dengan batas nilai 

minimum yang ditetapkan. Pada penelitian ini, sesuai dengan peraturan 

Kemendikbud Nomor 81A Tahun 2013, siswa dikatakan berhasil dalam penilaian 

menyusun teks tanggapan deskriptif apabila mendapatkan nilai >2,66 dan siswa 

dinyatakan tidak berhasil apabila mendapatkan nilai <2,66. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan hasil observasi 

dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. 

1. Siswa mengalami kesulitan dalam menemukan dan mengembangkan ide  atau 

gagasan ke dalam sebuah tulisan. 

2. Penguasaan siswa terhadap struktur dan kaidah teks tanggapan deskriptif 

masih kurang. 

3. Guru kesulitan dalam  menentukan dan mempersiapkan media dan teknik 

yang pembelajaran yang mampu menarik minat belajar siswa.  

4. Fasilitas sekolah kurang mampu dimanfaatkan dengan baik sebagai 

pendukung kegiatan pembelajaran. 

 

C. Pemecahan Masalah 

Sebagai upaya memecahkan masalah sulitnya siswa menemukan dan 

mengembangkan ide atau gagasan menjadi sebuah tulisan, peneliti berinisiatif 

menggunakan  tayangan Ragam Indonesia sebagai media pembelajaran. Ragam 

Indonesia merupakan tayangan yang bersifat informatif. Ragam Indonesia 

menyajikan berbagai liputan menarik tentang keanekaragaman yang ada di 

Indonesia, mulai dari tempat wisata, kuliner, sejarah, budaya, serta beragam 



6 
 

 
Trestia Yuliane, 2014 
Penggunaan media tayangan ragam Indonesia dengan teknik transformasi sebagai upaya 
meningkatkan kemampuan menyusun teks tanggapan deskriptif 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 
 

potensi alam lainnya. Penggunaan media tayangan ini diharapkan mampu 

mempermudah siswa dalam menemukan ide untuk menulis. Selain itu, siswa 

diharapkan dapat lebih mencintai dan bangga terhadap negaranya setelah 

menyaksikan tayangan yang mengeksplorasi keindahan Indonesia. 

Peneliti juga menentukan teknik transformasi sebagai teknik pembelajaran 

yang akan digunakan. Transformasi adalah suatu proses atau perubahan, tapi 

perubahan tersebut tidak menyeluruh dan masih terdapat hal-hal yang tetap 

dipertahankan sehingga muncul sebuah perpaduan yang baru dan menarik. Teknik 

transformasi yang digunakan oleh peneliti adalah transformasi dari tayangan 

Ragam Indonesia yang berisi informasi mengenai sesuatu menjadi sebuah teks 

tanggapan deskriptif berbetuk tulisan. 

Media tayangan Ragam Indonesia dengan teknik transformasi dapat 

menjadi alternatif media dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran menyusun teks tanggapan deskriptif.  

 

 

D. Batasan Masalah 

Masalah  siswa dalam menyusun teks tanggapan deskriptif dibatasi pada 

kompetensi dasar menyusun teks tanggapan deskriptif sesuai dengan karakteristik 

teks baik secara lisan maupun tulisan.  Media tayangan Ragam Indonesia dengan 

teknik transformasi digunakan dalam pembelajaran sebagai upaya meningkatkan 

kemampuan menyusun teks tanggapan deskriptif siswa kelas VII-D SMP Negeri 

44 Bandung.  

E. Rumusan Masalah   
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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran menyusun teks tanggapan deskriptif di 

kelas VII-D SMP Negeri 44 Bandung  melalui penggunaan media tayangan 

Ragam Indonesia dengan teknik transformasi? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran menyusun teks tanggapan deskriptif di 

kelas VII-D SMP Negeri 44 Bandung melalui penggunaan media tayangan 

Ragam Indonesia dengan  teknik transformasi? 

3. Bagaimana hasil pembelajaran menyusun teks tanggapan deskriptif di kelas 

VII-D SMP Negeri 44 Bandung melalui penggunaan  media tayangan Ragam 

Indonesia dengan teknik transformasi? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran menyusun teks tanggapan 

deskriptif di kelas VII-D SMP Negeri 44 Bandung  melalui penggunaan media 

tayangan Ragam Indonesia dengan teknik transformasi. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran menyusun teks tanggapan 

deskriptif di kelas VII-D SMP Negeri 44 Bandung melalui penggunaan media 

tayangan Ragam Indonesia dengan teknik transformasi. 

3. Mendeskripsikan hasil pembelajaran menyusun teks tanggapan deskriptif di 

kelas VII-D SMP Negeri 44 Bandung melalui penggunaan media tayangan 

Ragam Indonesia dengan teknik transformasi. 

 

G. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan  manfaat 

praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 
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1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya media dan teknik dalam 

kegiatan pembelajaran. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pijakan untuk 

mendukung, memperkuat, juga melakukan pengembangan pada penelitian 

lanjutan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan siswa dalam 

menyusun teks tanggapan deskriptif. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat praktis bagi siswa 

maupun guru. Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Manfaat bagi siswa yakni dapat membantu siswa dalam menemukan ide atau 

gagasan untuk menulis. Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menyusun teks tanggapan deskriptif.  

b. Manfaat bagi guru yakni dapat membantu menciptakan suasana belajar yang 

menarik, menyenangkan serta efektif dalam pembelajaran menyusun teks  

tanggapan deskriptif. Penelitian ini juga dapat melatih guru menjadi lebih 

kreatif karena guru dituntut untuk melakukan upaya inovatif dalam  

menemukan media dan teknik-teknik yang menarik untuk kegiatan 

pembelajaran. 


