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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi berpengaruh kepada karakter peserta didik. Peserta 

didik kini mengenal internet, komputer, telepon seluler, gadget, media sosial, dan 

lain-lain. Produk perkembangan teknologi tersebut memudahkan peserta didik 

untuk menjalankan aktivitasnya, terutama dalam dunia pendidikan. Memang tidak 

semua peserta didik dapat merasakan produk perkembangan teknologi tersebut, 

namun bagi yang mampu untuk memilikinya pasti akan merasakan perubahan. 

Produk perkembangan teknologi membuat pekerjaan menjadi lebih cepat untuk 

diselesaikan. Proses menjadi lebih instan. Peserta didik yang dibiasakan dengan 

kemajuan teknologi, akan sulit menerima pembelajaran yang monoton. Peserta 

didik akan merasa jenuh dengan pembelajaran yang kaku dan membosankan 

karena sudah terbiasa berhadapan dengan kemajuan teknologi yang membuat 

dunianya lebih menyenangkan. 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ada empat keterampilan berbahasa 

yang harus dicapai peserta didik, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Menulis menjadi keterampilan berbahasa yang cukup sulit untuk dicapai. 

Pembelajaran menulis laporan merupakan salah satu keterampilan menulis yang 

penting. Menulis laporan tidak hanya digunakan untuk tugas sekolah saja, tetapi 

dapat juga untuk kepentingan lain, seperti laporan kegiatan, laporan 

pertanggungjawaban, laporan pengamatan, dan lain-lain. Menulis laporan pun 

tidak hanya untuk jenjang SMP dan SMA, tetapi juga perguruan tinggi. Ketika 

memasuki dunia perkuliahan, pasti tidak akan jauh dari laporan.  

Pada hakikatnya, penulisan laporan adalah penyampaian informasi yang 

bersifat faktual tentang sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain (Sudiati dan 

Widyamartaya, 2005, hlm. 7). Penyampaian informasi yang salah akan 

menyebabkan laporan tersebut mendapatkan pandangan yang kurang baik. Selain 

keakuratan informasi, kemahiran dalam menulis laporan pun sangat diutamakan. 

Untuk itu perlu adanya bimbingan dalam pembelajaran menulis laporan sejak dini 
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agar peserta didik terbiasa dengan penulisan laporan yang akan sering ditemuinya 

pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dunia kerja. 

Sesuai dengan standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP 

kelas VIII semester satu dalam kegiatan menulis disebutkan bahwa peserta didik 

harus mampu mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan, surat dinas, dan 

petunjuk. Lebih lanjut, standar kompetensi tersebut dibagi menjadi tiga 

kompetensi dasar, salah satunya adalah siswa harus mampu menulis laporan 

dengan bahasa yang baik dan benar. Penggunaan strategi dalam pembelajaran 

menulis laporan sangat dibutuhkan. Menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan mampu menarik perhatian peserta didik untuk tidak bosan menulis 

laporan.  

Menulis laporan merupakan kegiatan formal yang memerhatikan bahasa 

secara struktural, sehingga terkesan kaku dan membosankan. Pendidik sebagai 

perantara yang menyampaikan ilmu mengenai penulisan laporan harus memiliki 

strategi yang tepat. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, hampir seluruh 

peserta didik merasa bosan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagian 

besar peserta didik memilih teks laporan menjadi pembelajaran menulis yang 

sulit. Menulis laporan terkadang masih dianggap untuk memenuhi kebutuhan 

formalitas semata, sehingga peserta didik kurang memaknai proses dalam 

pembelajaran menulis laporan. Peserta didik merasa tidak memiliki semangat 

yang tinggi untuk menulis laporan.  

Kebakuan bahasa dalam menulis laporan pun terkadang menjadi hambatan 

peserta didik karena penguasaan kosakata yang masih minim. Peserta didik 

mengalami kesulitan untuk menemukan kata-kata yang cocok dalam menulis 

laporan. Peserta didik kurang begitu mengenal mengenai laporan, sehingga masih 

memiliki kebingungan ketika menghadapi pembelajaran menulis laporan.  

Selain itu peserta didik beranggapan bahwa penyebab kebosanan dan 

kesulitan pembelajaran tersebut adalah cara guru mengajar yang kurang menarik. 

Peserta didik merasa pelajaran Bahasa Indonesia hanyalah itu-itu saja, sulit sekali 

untuk menemukan kesenangan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apalagi jika 

guru menyampaikan pembelajaran yang membosankan, peserta didik semakin 

enggan untuk mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia dengan baik. Didukung 
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dengan faktor kemajuan teknologi yang diikuti peserta didik, mereka akan sulit 

menerima pembelajaran yang monoton. 

Terjadi kesenjangan antara kondisi ideal yang dicantumkan dalam 

kurikulum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Peserta didik kurang 

tertarik dengan strategi pembelajaran yang disajikan guru. Peserta didik 

menginginkan pembelajaran yang menarik dan melibatkan peserta didik menjadi 

lebih aktif. Beberapa kemungkinan peserta didik mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran menulis laporan. Strategi pembelajaran pun tidak banyak digunakan 

karena ketidaktahuan guru dan keterbatasan fasilitas sekolah. Kurangnya strategi 

yang digunakan guru menyebabkan kebosanan yang dialami peserta didik. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, 

pembelajaran menulis laporan membutuhkan strategi pembelajaran yang lebih 

inovatif. Salah satu strategi yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran 

menulis laporan, yaitu strategi Questions Into Paragraphs (QUIP). Strategi 

Questions Into Paragraphs (QUIP) merupakan kegiatan pembelajaran yang yang 

memunculkan pertanyaan sebelum menulis paragraf. Adanya pertanyaan sebelum 

menulis, dapat meningkatkan gairah peserta didik untuk menulis. Dengan adanya 

strategi QUIP, pembelajaran menulis laporan dilakukan secara bertahap sehingga 

peserta didik yang memiliki kemampuan menulis rendah, dapat perlahan-lahan 

untuk meningkatkannya. Strategi QUIP pun melibatkan diskusi dalam 

pelaksanaannya dan membuat peserta didik menjadi lebih aktif. 

Ada tiga penelitian yang mengujikan strategi Questions Into Paragraphs 

(QUIP), salah satunya adalah Keefektifan Strategi Questions Into Paragraphs 

(QUIP) dalam Pembelajaran Menulis Karangan Deskripsi pada Siswa Kelas XI 

SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo (Apriyani, 2013). Selain penelitian yang 

mengujikan mengujikan strategi Questions Into Paragraphs (QUIP), ada juga 

penelitian yang mengujikan pembelajaran menulis laporan. Ada tiga penelitian 

yang mengujikan pembelajaran menulis laporan, salah satunya adalah Keefektifan 

Strategi Foxfire dalam Pembelajaran Menulis Laporan pada Siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 1 Karanganyar Kebumen (Widiasari, 2014). Selain dari hasil 

penelitian, strategi QUIP pun pernah ditulis dalam jurnal yang berjudul QUIP 

Questioning with Bloom & Summarising dalam National Behaviour Support 
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Service. Berdasarkan penelitian dan jurnal tersebut, peneliti tertarik untuk 

membuat penelitian dengan judul Keefektifan Strategi Questions Into Paragraphs 

(QUIP) dalam Pembelajaran Menulis Laporan (Penelitian Eksperimen Kuasi 

pada Siswa Kelas VIII SMPN 12 Bandung Tahun Ajaran 2015/2016). 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, diperlukan rumusan 

masalah yang jelas dalam mengungkapkan masalah tersebut. Berikut adalah 

rumusan masalah dalam penelitian ini. 

1. Bagaimanakah kemampuan menulis laporan siswa kelas VIII SMPN 12 

Bandung di kelas eksperimen sebelum dan setelah menggunakan strategi 

Questions Into Paragraphs (QUIP)? 

2. Bagaimanakah kemampuan menulis laporan siswa kelas VIII SMPN 12 

Bandung di kelas pembanding sebelum dan setelah menggunakan 

pembelajaran konvensional? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kemampuan menulis 

laporan pada siswa kelas VIII SMPN 12 Bandung antara kelas eksperimen 

yang menggunakan strategi Questions Into Paragraphs (QUIP) dan kelas 

pembanding yang menggunakan pembelajaran konvensional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan hal-hal 

sebagai berikut. 

1. Kemampuan menulis laporan siswa kelas VIII SMPN 12 Bandung di kelas 

eksperimen sebelum dan setelah menggunakan strategi Questions Into 

Paragraphs (QUIP). 

2. Kemampuan menulis laporan siswa kelas VIII SMPN 12 Bandung di kelas 

pembanding sebelum dan setelah menggunakan pembelajaran konvensional. 

3. Ada tidaknya perbedaan yang signifikan mengenai kemampuan menulis 

laporan pada siswa kelas VIII SMPN 12 Bandung antara kelas eksperimen 

yang menggunakan strategi Questions Into Paragraphs (QUIP) dan kelas 

pembanding yang menggunakan pembelajaran konvensional. 
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D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam alternatif 

pembelajaran menulis laporan. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas makna keilmuan, 

khususnya dalam hal pembelajaran menulis laporan. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menguatkan berbagai teori 

menulis tentang strategi Questions Into Paragraphs (QUIP). 

d. Guru bidang studi Bahasa Indonesia dapat menggunakan strategi 

Questions Into Paragraphs (QUIP) sebagai alternatif dalam 

pembelajaran menulis laporan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Pendidik  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas 

pendidik dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam 

pembelajaran menulis laporan. Selain itu dapat digunakan pendidik untuk 

mengatasi masalah dalam pembelajaran menulis laporan. 

b. Peserta didik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatakan keterampilan 

berpikir peserta didik, menumbuhkan minat peserta didik sehingga 

peserta didik tertarik untuk mengungkapkan ide/gagasan dalam menulis 

laporan. 

c. Sekolah  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan dampak positif 

bagi pihak sekolah karena memperkenankan peserta didiknya untuk 

diteliti demi kemajuan akademik dalam pembelajaran, khususnya dalam 

pengujian strategi pembelajaran. 
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E. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dalam penulisan karya ilmiah memang diperlukan. 

Tujuan adanya struktur organisasi adalah agar penulisan dilakukan secara 

struktural, memudahkan penulis dalam pengerjaannya maupun pembaca ketika 

membacanya. Sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bab, gambaran 

kelima bab itu dipaparkan sebagai berikut. 

Bab satu berupa pendahuluan yang isinya memaparkan latar belakang 

penelitian yang mendeskripsikan alasan penulis melakukan penelitian. Selain 

memaparkan alasan penulis, latar belakang penelitian juga berisi uraian ideal 

pembelajaran menulis laporan, kenyataan yang ada di lapangan, adanya 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan, solusi yang diberikan, dan 

menjelaskan adanya penelitian yang sebelumnya. Rumusan masalah yang berupa 

pertanyaan mengenai kemampuan menulis peserta didik, pelaksanaan strategi 

yang diuji, dan perubahan hasil sesudah dan sebelum strategi yang diuji 

diterapkan. Tujuan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah, berupa kalimat 

jawaban dari rumusan masalah. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu 

manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian menjelaskan bahwa 

penelitian yang dilakukan ini akan memberikan manfaat baik secara teoretis 

maupun praktis. Struktur organisasi memaparkan gambaran singkat yang ada 

dalam setiap bab. 

Bab dua berisi teori-teori yang dikemukakan para ahli sebagai landasan dari 

penelitian ini. Dalam landasan teoretis dipaparkan penelitian-penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya berupa kajian yang berkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Selain itu dipaparkan teori-teori yang akan digunakan 

peneliti umtuk menjawab rumusan masalah. 

Bab tiga berupa metode penelitian yang isinya memaparkan desain 

penelitian, partisipan yang terlibat dalam penelitian, populasi dan sampel, 

instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam penelitian. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, lembar observasi, tes, dan 

perlakuan. Setelah instrumen penelitian, dituliskan prosedur penelitian, dan 

analisis data.  
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Bab empat memuat hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas 

deskripsi data hasil tes, deskripsi pengolahan data, dan pembahasan hasil 

penelitian mengenai terjadinya perubahan atau tidak keterampilan menulis laporan 

menggunakan strategi yang diujikan. 

Bab lima memuat simpulan, implikasi dan rekomendasi. Simpulan berisi 

jawaban-jawaban penelitian yang disusun dalam rumusan masalah. Simpulan pun 

disusun secara singkat, karena hanya memaparkan inti jawaban saja. Implikasi 

dan rekomendasi dalam bab lima berisi saran yang ditujukan untuk pengguna 

hasil penelitian dan peneliti yang akan melanjutkan penelitian. Selain itu, 

implikasi dan rekomendasi dapat ditujukan kepada pembuat kebijakan.  


