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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Menulis merupakan hal yang penting dalam kehidupan.Wardhana (2007 

hlm 33) menyatakan bahwa menulis adalah suatu keahlian dalam menuangkan 

suatu ide, gagasan atau gambaran yang ada di dalam pikiran manusia menjadi 

sebuah karya tulis yang dapat dibaca dan mudah dimengerti atau dipahami 

orang lain. Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang 

grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, 

sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut dan 

memahami bahasa dan grafik tersebut (Tarigan, 2008, hlm. 22). Menulis 

merupakan keterampilan berbahasa untuk menyampaikan gagasan dan 

informasi. Oleh sebab itu, pembelajaran menulis di sekolah merupakan hal 

yang penting untuk diajarkan pada  siswa, mengingat siswa merupakan 

generasi penerus bangsa kelak. Dengan pembelajaran menulis itu berarti siswa 

diarahkan untuk mengembangkan potensi dirinya.  

Hanya saja, berdasarkan hasil penelitian awal terhadap siswa kelas XI 

SMAN 1 Majalaya tahun pelajaran 2016/2017, sebagian besar siswa 

menyatakan bahwa mereka cenderung malas dan kaku dalam menulis. Selain 

itu, dalam kegiatan menulis, hal yang menjadi kendala adalah bagaimana 

siswa memulai untuk menulis dan menemukan ide atau gagasan. Demikian 

halnya dalam menulis teks ulasan, keterbatasan media yang menunjang 

membuat siswa kesulitan dalam menulis teks ulasan. Dengan strategi yang 

konvensional, membuat siswa jenuh dalam menulis teks ulasan. 

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia yakni Achmad Rosdiani S.Pd, menyatakan bahwa dalam hal 

menulis teks ulasan masih ada kesulitan bagi siswa ialah rendahnya kreativitas 
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siswa dalam menemukan ide untuk menulis teks ulasan. Serta kurang 

meratanya keterlibatan siswa dalam strategi pembelajaran yang digunakan. 

Merujuk pada Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SMA/MA kelas XI, pembelajaran menulis teks ulasan merupakan 

salahsatu dari ragam keterampilan menulis siswa yang harus dilaksanakan. 

Pemahaman siswa mengenai unsur-unsur kebahasaan dalam teks ulasan 

menjadi kendala dalam pencapaian keberhasilan materi tersebut. Selain itu, 

kurangnya pengetahuan mengenai cara memulai sebuah tulisan, kurangnya ide 

kreatif dalam memulai sebuah tulisan juga menjadi kendala dalam 

keberhasilan materi. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah inovasi dalam 

pembelajaran menulis teks ulasan yang menyenangkan, agar siswa tidak jenuh 

dan dapat memudahkan siswa untuk mengorganisasikan ide dan gagasannya 

dalam menulis. 

Media pembelajaran adalah sarana penunjang yang dapat digunakan 

dalam proses belajar mengajar dengan tujuan untuk mempermudah dan 

memperjelas apa yang disampaikan kepada siswa. Film dapat dijadikan media 

dalam menulis teks ulasan. Dalam film selain terdapat  hiburan, juga terdapat 

fungsi informatif dan edukatif. Senada dengan apa yang penulis sampaikan, 

perfilman nasional Indonesia 1979 dari Effendy, dalam Ardianto dan Erdiyana 

(2004 hlm 136) mengemukakan bahwa “selain sebagai media hiburan, film 

nasional juga dapat digunakan sebagai media edukasi untuk pembinaan 

generasi muda dalam rangka nation and character building.”  

Sebagaimana media, tentunya perlu adanya strategi untuk 

menggerakkan jalannya pembelajaran dan mengorganisasikannya dengan 

tujuan kemampuan menulis yang ingin dicapai. Strategi pembelajaran 

merupakan teknik atau pola perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh 

seorang pengajar dengan cermat. Strategi pembelajaran bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif peserta didik secara lebih mendalam. 

Strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis teks ulasan 

salah satunya adalah Search, Solve, Create and Share (SSCS). Melalui proses 
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problem solving yang terdapat dalam strategi SSCS ini, Pizzini yakin bahwa 

para siswa akan mampu menjadi seorang eksplorer mencari penemuan 

terbaru, inventor mengembangkan ide atau gagasan untuk menjadi penguji 

baru yang inovatif, desainer mengkreasi rencana dan model terbaru, 

pengambilan keputusan, berlatih bagaimana menetapkan pilihan yang 

bijaksana, dan sebagai komunikator mengembangkan metode dan teknik 

untuk bertukar pendapat dan berinteraksi, dalam hal ini diterapkan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia yakni teks ulasan. Strategi pembelajaran ini 

diperkenalkan pertama kali oleh Pizzini pada tahun 1988. Fase pertama dalam 

strategi pembelajaran ini yakni search, yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

masalah; fase kedua, yakni solve yang bertujuan untuk merencanakan 

penyelesaian masalah; fase ketiga, create yang bertujuan untuk menciptakan 

penyelesaian masalah; dan fase keempat, yakni share yang bertujuan untuk 

mensosialisasikan penyelesaian yang telah dilakukan.  

Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan konsep 

yang diajarkan sangat mempengaruhi kegiatan pembelajaran, baik proses 

pembelajaran, aktivitas siswa, pemahaman siswa terhadap materi pelajaran 

maupun hasil belajarnya. Pembahasan materi yang menarik untuk diterapkan 

strategi SSCS adalah materi tentang teks ulasan. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dan menggagas 

judul “UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS 

ULASAN MELALUI STRATEGI SEARCH, SOLVE, CREATE, AND SHARE 

(SSCS) BERBANTUAN MEDIA FILM PENDEK” 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 
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1. Fungsi pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya keterampilan menulis 

di sekolah belum optimal. Padahal, keterampilan menulis merupakan salah 

satu aspek kebahasaan yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih. 

2. Siswa seringkali mendapatkan kesulitan ketika memulai tulisan, mencari 

dan memadukan ide-ide mereka saat menulis teks ulasan. 

3. Kurangnya strategi yang inovatif dan kreatif dalam pembelajaran menulis, 

sehingga membuat pandangan siswa tentang pembelajaran menulis adalah 

pembelajaran yang membosankan, menyulitkan dan menguras waktu dan 

pikiran. 

4. Penggunaan media dalam pembelajaran menulis belum maksimal, 

sehingga diperlukan sebuah media yang dapat menginspirasi siswa 

melalui fenomena-fenomena yang ada disekitarnya. Hal tersebut dapat 

membawa siswa pada hal yang lebih kontekstual berkaitan dengan isu-isu 

sosial. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan rendahnya 

kemampuan menulis teks ulasan pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Majalaya 

yang ingin ditingkatkan melalui strategi dan media pembelajaran, yaitu 

menggunakan strategi Search, Solve, Create and Share (SSCS) berbantuan 

media film pendek. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai beikut. 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran melalui strategi Search, Solve, 

Create and Share berbantuan media film pendek dalam meningkatkan 

kemampuan menulis teks ulasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Majalaya? 
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2. Bagaimanakah proses pembelajaran melalui strategi Search, Solve, Create 

and Share berbantuan media film pendek dalam meningkatkan kemampuan 

menulis teks ulasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Majalaya? 

3. Bagaimanakah hasil pembelajaran melalui strategi Search, Solve, Create 

and Share berbantuan media film pendek dalam meningkatkan kemampuan 

menulis teks ulasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Majalaya? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan arahan dari suatu kegiatan untuk memperoleh hasil 

yang jelas dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Selaras dengan 

rumusan masalah di atas, peneliti menetapkan tujuan yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut. 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umumnya adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pengembangan keilmuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan, kekreatifan, dan pengalaman yang berharga bagi 

peneliti sebagai calon tenaga pendidik ataupun menjadi contoh acuan bagi 

guru Bahasa Indonesia dalam upaya meningkatkan kemampuan menulis teks 

ulasan di masa yang akan datang. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan: 

a. perencanaan pembelajaran melalui strategi Search, Solve, Create and 

Share (SSCS) berbantuan media film pendek dalam meningkatkan 

kemampuan menulis teks ulasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Majalaya; 

b. proses pembelajaran melalui strategi Search, Solve, Create and Share 

(SSCS) berbantuan media film pendek dalam meningkatkan kemampuan 

menulis teks ulasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Majalaya, dan; 
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c. hasil pembelajaran melalui Search, Solve, Create and Share (SSCS) 

berbantuan media film pendek dalam meningkatkan kemampuan menulis 

teks ulasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Majalaya. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam semua bidang 

terutama di bidang pendidikan, manfaat penelitian dapat dirumuskan dari segi 

teoretis maupun segi praktis yang dijelaskan sebagai berikut. 

 

3. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan keilmuan. Secara keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya dan mengembangkan kajian bagi peningkatan kualitas 

pembelajaran membaca intensif dalam dunia pengajaran khususnya Bahasa 

Indonesia dalam pembelajaran menulis teks ulasan. 

4. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

berbagai pihak, antara lain bagi siswa, guru dan peneliti. 

a. Manfaat bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, 

kekreatifan, dan pengalaman yang berharga bagi peneliti sebagai calon tenaga 

pendidik. Selain itu, peneliti sebagai calon guru Bahasa Indonesia menjadi 

lebih paham akan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pembelajaran 

menulis teks ulasan melalui strategi Search, Solve, Create and Share (SSCS) 

berbantuan media film pendek. Sehingga diharapkan peneliti lebih 

mengelaborasi teknik dan media pembelajaran yang efektif dalam perbaikan 

pembelajaran bahasa Indonesia di masa mendatang. 

b. Manfaat bagi Guru Bahasa Indonesia 
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Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru untuk menggali bahan 

ajar, teknik dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

solusi dari permasalahan pembelajaran yang ada di kelas. 

c. Manfaat bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan mampu menstimulus siswa untuk berpikir 

aktif dan kreatif. Memberikan motivasi dan pengalaman belajar yang baik, 

serta meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran menulis teks 

ulasan. 

 

 

G. Anggapan Dasar 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berpedoman pada anggapan 

dasar di bawah ini. 

1. Menulis merupakan salah satu aspek dari empat keterampilan berbahasa 

yang bukan sekadar menuangkan bahasa ujaran ke dalam bahasa tulisan 

melainkan suatu mekanisme curahan ide, gagasan atau ilmu yang 

dituliskan dengan struktur yang benar. 

2. Menulis jenis tulisan apapun sangat penting, termasuk menulis teks 

ulasan. 

3. Kegiatan menulis teks ulasan dapat dikuasai dengan terus diasah dan 

berlatih. 

4. Untuk menciptakan pendidikan karakter yang positif, selain perlunya 

penyeimbangan ranah-ranah juga perlu adanya pendekatan pedagogis 

(seni, strategi, model/gaya pembelajaran) yang tepat oleh guru kepada 

peserta didik. Untuk diperlukan strategi dan media yang tepat guna 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks ulasan. 
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H. Struktur Organisasi Skripsi 

Skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara runtut sesuai dengan 

tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun rincian dari 

masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas latar belakang masalah yang 

menjadi landasan penelitian ini perlu dilakukan, identifikasi masalah dari 

latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah terkait hal-hal yang 

menjadi titik pusat penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat yang dapat 

diambil dari hasil penelitian. 

Bab II Ihwal Strategi SSCS (Search, Solve, Create and Share), Media Film 

Pendek, dan Keterampilan Menulis Teks Ulasan. Bagian ini merupakan 

kajian pustaka pada skripsi. Pada bab ini akan dibahas teori yang 

digunakan dalam penelitian. 

Bab III Metodologi Penelitian. Pada bab ini akan dibahas jenis metode dan 

desain penelitian yang digunakan secara runut sesuai dengan tahapan-

tahapan berdasarkan jenis metode penelitian yang digunakan. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan hasil 

analisis data yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan tahapan-tahapan 

yang dilakukan oleh peneliti dan pembahasannya. 

Bab V Simpulan dan Saran. Pada bagian ini akan disajikan simpulan yang 

ditemukan oleh peneliti dalam penelitian ini dan saran yang berguna bagi 

pembaca dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian skripsi ini. 

 


