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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakangMasalah 

Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan pikiran, gagasan atau 

pendapat dari satu manusia ke manusia lainnya. Dalam mempelajari bahasa 

terdapat empat keterampilan yang harus dikuasai. Keterampilan yang dimaksud 

adalah keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca 

dan keterampilan menulis. Seperti yang dijelaskan oleh Tarigan (2009: 1) bahwa 

“keterampilan berbahasa (atau language arts, language skills) dalam kurikulum di 

sekolah biasanya mencakup empat segi, yaitu: (1) keterampilan 

menyimak/mendengarkan (listening skills); (2) keterampilan berbicara (speaking 

skills); (3) keterampilan membaca (reading skills); (4) keterampilan menulis 

(writing skills)”. Empat keterampilan tersebut saling berhubungan untuk 

memaksimalkan penguasaan terhadap suatu bahasa.  

Menulis merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan dalam kegiatan 

sehari-hari. Bagi seorang pelajar ataupun mahasiswa kegiatan menulis lazim 

dilakukan, terutama dalam proses belajar mengajar. Seseorang yang mempelajari 

bahasa asing seperti bahasa Perancis dituntut untuk dapat memiliki kemampuan 

menulis yang baik.  

Namun pada kenyataannya, ada begitu banyak pembelajar bahasa Perancis 

yang mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan menulis. Hal ini dapat 

disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang memungkinkan menjadi 

penyebab kesulitan ini adalah kurangnya latihan, kurangnya penguasaan kosakata, 

minimnya gagasan yang dimiliki dan lain-lain. Selain itu, berdasarkan 

pengalaman penulis sendiri bahwa pembelajaran menulis seringkali membuat 

jenuh karena suasana pembelajaran yang monoton dan tidak inovatif. Hal ini pula 

yang menjadi faktor siswa kesulitan menguasai kemampuan menulis, yaitu karena 

siswa kurang termotivasi untuk menguasainya. 
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Bagi para pengajar bahasa Perancis, tentunya bukan hal yang baru dalam 

menangani kesulitan-kesulitan ini. Para pengajar pun mencari berbagai cara serta 

menggunakannya untuk menangani kasus ini. Selain itu, para pengajar acap kali 

menggunakan model pembelajaran yang diharapkan dapat membantu kesulitan 

yang dihadapi. 

Model pembelajaran adalah suatu prosedur yang digunakan di dalam kelas 

untuk mengatur atau mengorganisasikan jalannya kegiatan belajar mengajar 

dalam upaya menciptakan suasana belajar yang aktif, menarik dan kondusif dalam 

upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Upaya menciptakan suasana kelas yang 

menarik tersebut diharapkan dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jika 

suasana belajar lebih menarik, tentunya para peserta didik akan lebih termotivasi 

dalam menguasai materi pembelajaran yang diberikan oleh pengajar.  

Selain itu model pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu cara 

yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar agar berjalannya suatu kegiatan 

yang terstruktur. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa penggunaan model 

pembelajaran sering digunakan dalam upaya mengatasi kesulitan-kesulitan yang 

ada. 

Model pembelajaran yang dapat digunakan dalam meningkatkan 

kemampuan menulis adalah Student Teams Achievement Division (STAD). Model 

STAD merupakan suatu model turunan dari pendekatan pembelajaran model 

kooperatif. Dalam pelaksanaannya, siswa bekerja secara berkelompok yang 

beranggotakan empat sampai lima orang dengan saling membantu satu sama lain 

untuk dapat memahami materi dan menyelesaikan tugas yang  diberikan oleh 

guru. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Robert Slavin pada tahun 1995. 

Penerapan model ini pernah dilakukan oleh Badriah Tuhusna di 

Departemen Pendidikan Bahasa Perancis dalam upaya meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman. Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa 

sebelum dan sesudah menggunakan model STAD. Hal ini yang membuat peneliti 

tertarik untuk menerapkan model STAD dalam kemampuan menulis. Penelitian ini 
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layak dilaksanakan karena peneliti akan menggunakan model ini dalam upaya 

meningkatkan kemampuan berbahasa yang berbeda dari penelitian sebelumnya.   

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memilih judul “Penggunaan 

ModelStudent Teams Achievement Division (STAD)dalam 

UpayaMeningkatkan Kemampuan Menulis KalimatSederhanaBahasa 

Perancis”. 

 

1.2 IdentifikasidanBatasanMasalah 

Identifikasimasalahpadapenelitianinibertujuanuntukmenguraikanlebihjelast

entangmasalah yang telahditetapkanpadalatarbelakangpenelitian. 

Makaidentifikasimasalah yang munculadalahsebagaiberikut: 

1. SulitnyapenguasaankemampuanmenulisbagipembelajarpemulabahasaPera

nciskarenabanyaknyaaspek yang harusdikuasai; 

2. Siswaseringkalimerasabosandalampembelajaranmenuliskarenasuasanape

mbelajaran yang monotondankuranginovatif. 

Agar permasalahantidakmelebar, makaperlupembatasanmasalah yang 

berkaitandenganteorirumusanmasalah, jenisatausifatantaravariabel yang 

timbuldalamrumusanmasalah, dansubjekpenelitian. 

Berdasarkanlatarbelakangmasalahdanidentifikasimasalah yang telahdikemukakan, 

penelitianinidibatasipada: 

1. Penggunaan model 

STADdalamupayameningkatkankemampuanmenuliskalimatsederhanabahasaP

erancis; 

2. Kompetensi yang 

difokuskanpadapenelitianiniadalahkemampuanmenuliskalimatsederhanabahas

aPerancis; 

3. Objek yang ditelitiadalahsiswakelas X MIA 1SMAN 4 CimahiTahunAjaran 

2015/2016. 

 

1.3 RumusanMasalah 
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Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, rumusan 

masalah di dalam penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar tingkat kemampuan menulis kalimatsederhanabahasa Perancis 

siswa kelas XMIA 1 SMAN 4 Cimahi Tahun Ajaran 2015/2016 sebelum dan 

sesudah menggunakan model STAD? 

2. Bagaimana proses penggunaan model STAD dalam upaya meningkatkan 

kemampuan menulis kalimat sederhana bahasa Perancis siswa kelas X MIA 1 

SMAN 4 Cimahi Tahun Ajaran 2015/2016? 

3. Apakah model STAD efektif digunakan dalam meningkatkan kemampuan 

menulis kalimat sederhana bahasa Perancis siswa kelas X MIA 1 SMAN 4 

Cimahi Tahun Ajaran 2015/2016? 

4. Apa saja kekurangan dan kelebihan penggunaan model STAD dalam 

pembelajaran menulis kalimat sederhana bahasa Perancis menurut siswa kelas 

X MIA 1 SMAN 4 Cimahi Tahun Ajaran 2015/2016? 

 

1.4 TujuanPenelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengukur tingkat kemampuan menulis kalimat sederhana bahasa Perancis 

siswa kelas X MIA 1 SMAN 4 Cimahi Tahun Ajaran 2015/2016. 

2. Menjabarkan proses penggunaan model STAD dalam upaya meningkatkan 

kemampuan menulis kalimat sederhana bahasa Perancis siswa kelas X 

MIA 1 SMAN 4 Cimahi Tahun Ajaran 2015/2016. 

3. Menguji tingkat efektivitas penggunaan model STAD dalam upaya 

meningkatkan kemampuan menulis kalimat sederhana bahasa Perancis 

siswa kelas X MIA 1 SMAN 4 Cimahi Tahun Ajaran 2015/2016. 

4. Memperoleh informasi mengenai kelebihan dan kekurangan model STAD 

dalam pembelajaran menulis kalimat sederhana bahasa Perancis siswa 

kelas X MIA 1 SMAN 4 Cimahi Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

1.5 ManfaatPenelitian 
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Hasilpenelitianinidiharapkandapatbermanfaatbagipengembanganilmusecar

ateoretisdanbagipihakterkaitsecarapraktis. 

1. ManfaatTeoretis 

Untuk membantu dalam upaya pengembangan pengajaran bahasa 

Perancis, menambah wawasan mengenai tata cara menulis kalimat sederhana 

dalam bahasa Perancis yang baik dan benar serta untuk memberikan rujukan 

bagi penelitian yang berkaitan di kemudian hari. 

2. ManfaatPraktis 

a. Bagi siswa, diharapkan dapat mengasah atau meningkatkan kemampuan 

menulis dengan menggunakan model STAD. 

b. Bagi pengajar, diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, 

menarik dan inovatif dengan menggunakan model STAD. 

c. Bagi peneliti, diharapkan dapat memperoleh pengalaman serta 

pengetahuan yang bermanfaat dengan menciptakan karya tulis yang baik 

dengan penelitian ini. 

d. Bagi peneliti lain dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat member 

masukan dalam upaya mengembangkan model STAD untuk keterampilan 

berbahasa lainnya di kemudian hari.  

 

1.6 Asumsi 

Asumsi adalah panjabaran sebuah pemikiran yang sudah tidak diragukan 

atau diganggu gugat lagi kebenarannya. Riduan (2012: 9) mengatakan bahwa: 

Asumsi dapat berupa teori, evidensi-evidensi dan dapat pula 

pemikiran peneliti sendiri. Adapun materinya, asumsi tersebut 

harus sudah merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan atau 

dibuktikan lagi kebenarannya; sekurang-kurangnya bagi masalah 

yang akan diteliti pada masa itu. Asumsi-asumsi dirumuskan 

sebagai landasan bagi hipotesis laporan atau penelitian. 

 

 Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti merumuskan asumsi di 

dalam penelitian ini sebagai berikut 
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1. Model STAD merupakan salah satu turunan dari model pembelajaran 

cooperative learning. 

2. Menulis merupakan satu dari empat keterampilan berbahasa yang wajib 

dikuasai pembelajar bahasa Perancis. 

 

 

 

1.7 Hipotesis 

Di dalam penelitian, selain merumuskan asumsi, peneliti juga dapat 

menjabarkan hipotesis yang ada. Hipotesis adalah anggapan awal dari peneliti 

sebelum melaksanakan penelitian. 

Pengertian hipotesis dijabarkan oleh Sugiyono (2009: 64) bahwa 

“hipotesis merupakan jawaban semetara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan”. Peneliti merumuskan hipotesis di dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Hk   : Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pratest(sebelum 

diberi perlakuan) dan nilai pascates (setelah diberi perlakuan). 

2. Ho   : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai prates 

(sebelum diberi perlakuan) dan pascates (setelah diberi perlakuan). 

 


