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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan menulis merupakan 

keterampilan yang penting dalam kehidupan, baik dalam kehidupan 

pendidikan maupun masyarakat. Keterampilan menulis perlu diperhatikan 

karena merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh 

siswa. Melalui menulis, siswa dapat mengungkapkan atau mengekspresikan 

gagasan atau pendapat, pemikiran, dan perasaan yang dimiliki. Selain itu, 

menulis juga dapat mengembangkan daya pikir dan kreativitas siswa. Menulis 

sebagai suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis merupakan suatu kegiatan yang 

aktif dan produktif serta memerlukan cara berpikir yang teratur yang 

diungkapkan dalam bahasa tulis. 

Menulis adalah kegiatan menyampaikan gagasan yang tidak dapat secara 

langsung diterima dan direaksi oleh pihak yang dituju. Aktivitas menulis 

merupakan salah satu manisfestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa 

paling akhir yang dikuasai pembelajar bahasa setelah mendengarkan, 

membaca, dan berbicara (Nurgiyantoro, 2010, hlm. 296). Dalam buku yang 

sama juga dijelaskan apabila dibandingkan dengan keterampilan berbahasa 

yang lain, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai oleh siswa. 

Dalam kegiatan berbahasa tidak terlepas dari empat keterampilan 

berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Melalui tulisan 

kita dapat menyampaikan gagasan, pendapat, atau sekadar menceritakan 

sesuatu kepada orang lain yang membacanya. Dalam keterampilan menulis, 

kita dituntut untuk lebih produktif dan kreatif. Menemukan ide kreatif yang 

dituangkan dalam sebuah karangan bukan hal mudah. Pembelajaran menulis 

sering kali dirasakan sangat sulit oleh para siswa di sekolah, karena guru-guru
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yang kurang kreatif untuk mengajak para siswa agar meyukai kegiatan 

menulis. Selain guru-guru yang kurang kreatif, menulis tidak diimbangi 

dengan praktik yang mengasyikan, melainkan para siswa hanya diberikan 

teori-teorinya saja. Kondisi ini tidak sesuai dengan pendapat Tarigan yang 

mengemukakan “Keterampilan menulis hanya dapat diperoleh dengan jalan 

praktik dan banyak latihan” ( Tarigan, 2008, hlm.1). 

Pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi 

tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena dengan 

menulis memudahkan para siswa dalam berpikir. Hal tersebut dapat  

menolong kita berpikir secara kritis dan memudahkan kita merasakan serta 

menikmati masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi pengalaman. 

Tulisan dapat membantu kita menjelaskan pikiran-pikiran kita.  

Permasalahannya, menulis masih dianggap sebagai kegiatan yang sulit dan 

membosankan bagi sebagian besar siswa. Anggapan tersebut muncul karena 

kegiatan menulis memang membutuhkan pikiran, waktu, dan perhatian yang 

sungguh-sungguh sehingga dianggap sebagai sesuatu tugas atau beban yang 

berat. Selain itu siswa sulit menuangkan ide-ide mereka dalam tulisan secara 

teratur dan sistematis. Sering kali akibat dari faktor-faktor tersebut, membuat 

mereka menjadi malas apabila diberi tugas untuk menulis karangan.  

Dalam pembelajaran menulis, hal yang paling penting adalah menciptakan 

proses belajar mengajar yang menyenangkan dan lebih melibatkan diri siswa, 

artinya peserta didik tidaklah hanya disuapi dengan hal-hal yang sudah jadi 

tetapi juga harus diberi bantuan untuk berpikir kreatif. Proses belajar yang 

menyenangkan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan atau 

menunjang keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, dituntut kreativitas 

yang tinggi untuk mencari teknik dan metode yang dapat menciptakan suasana 

pembelajaran seperti yang diharapkan dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. 

Pada umumnya, siswa lebih banyak mendengarkan materi yang 

diterangkan oleh guru dan bersifat pasif dalam proses pembelajaran. Hal 

tersebut cenderung membuat siswa merasa bosan sehingga materi tidak dapat 
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diserap secara optimal. Menurut Konfius (dalam Silberman, 2008, hlm.1) 

Siswa cenderung dapat lebih memahami materi pembelajaran apabila siswa 

tersebut terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.  

Pembelajaran menulis cerpen terdapat dalam pembelajaran kelas IX 

semester 1. Pembelajaran menulis masih belum banyak mendapat perhatian 

dari guru. Siswapun masih kurang terbiasa untuk menulis, apalagi menulis 

cerpen. Hal ini perlu didefinisikan bahwa kemampuan siswa menulis cerpen 

masih relatif rendah, indikatornya sebagai berikut.  

Siswa kesulitan menemukan ide dan tema, kesulitan menambah kalimat 

pertama untuk  memulai menulis dan siswa sering menulis kalimat kurang 

padu. Dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan : bagaimana metode 

berbagi pengalaman dapat membantu siswa menemukan ide dan tema. 

Membantu menemukan kalimat pertama mengawali menulis, dan membantu 

menggunakan kalimat yang padu dalam menulis cerpen. Tujuan penelitian 

adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis cerpen yang berdasarkan 

pada refleksi kehidupan sehari-hari dengan metode berbagi pengalaman, 

khususnya pembelajaran menulis cerpen di lingkungan di SMPK Kalam 

Kudus siswa kelas IX semester 1. Penelitian ini dirancang  secara kuantitatif 

untuk mendapatkan keakuratan dalam penilitian eksperimen ini. 

Penelitian mengenai pembelajaran menulis cerpen melalui metode berbagi 

pengalaman sebelumnya telah dilakukan oleh Wulan (2009) dengan judul 

“Penerapan Metode Berbagi Pengalaman Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Menulis Cerita Pendek pada Siswa Kelas X Semester 2 Sman 2 

Bandung. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa metode pembelajaran 

berbagi pengalaman dapat merangsang siswa untuk berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. Metode tersebut juga mampu memotivasi siswa untuk 

terus berlatih menulis cerita pendek dari peristiwa-peristiwa yang dialaminya 

maupun dari peristiwa yang dialami orang-orang di sekitarnya. 
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1.2 Identifikasi masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis mengindentifikasikan 

permasalahan pada kemampuan siswa dalam menulis cerpen yakni: 

1) kurangnya minat siswa untuk menulis cerpen; 

2) siswa sulit menentukan topik untuk mengembangkan cerpen; 

3) pemilihan metode pembelajaran yang kurang tepat oleh guru yang 

bersangkutan dalam materi menulis. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

peneliti membatasi penelitian ini pada peningkatan kemampuan menulis 

cerita pendek dengan menggunakan metode berbagi pengalaman pada 

siswa kelas IX SMPK Kalam Kudus Kopo Permai Bandung. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana kemampuan siswa SMPK Kalam Kudus dalam menulis 

teks cerita pendek sebelum dan sesudah menggunakan metode 

berbagi pengalaman? 

2) Bagaimana respon siswa SMPK Kalam Kudus dalam menulis teks 

cerita pendek sesudah menggunakan metode berbagi pengalaman? 

3) Apakah terdapat perbedaan kemampuan siswa dalam menulis teks 

cerita pendek yang signifikan sebelum dan sesudah mengunakan 

metode berbagi pengalaman? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan:  

1) kemampuan siswa SMPK Kalam Kudus dalam menulis teks cerita 

pendek sebelum dan sesudah menggunakan metode berbagi 

pengalaman; 

2) respon siswa SMPK Kalam Kudus dalam menulis teks cerita 

pendek sesudah menggunakan metode berbagi pengalaman; 

3) perbedaan kemampuan siswa SMPK Kalam Kudus menulis teks 

cerita pendek sesudah dan sebelum menggunakan metode berbagi 

pengalaman. 

1.6 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis 

bagi siswa, guru, peneliti, dan pembaca. 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi stimulus yang baik untuk 

merangsang siswa dapat mengembangkan kemampuan menulis cerita 

pendek dengan metode berbagi pengalaman. 

b. Bagi Guru 

Metode ini dapat dgunakan sebagai metode alternatif untuk 

mengembangkan kegiatan pembelajaran menulis cerita pendek. 

c. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

suatu metode dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang dapat 

dikembangkan dalam pembelajaran menulis cerita pendek. Selain itu 

penelitian ini juga diharapkan memberikan pengalaman nyata dalam 

praktik belajar mengajar di dalam kelas. 

d. Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca 

mengenai metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam menulis 

cerita pendek. 
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1.7 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi sebagai gambaran penyusunan dan 

pembahasan dalam setiap bab adalah sebagai berikut.  

BAB I:  Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah 

penelitian yaitu urgensi peningkatan kemampuan menulis 

cerpen siswa melalui metode pembelajaran berbagi 

pengalaman, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan 

sebagai rujukan penelitian, teori-teori tersebut antara lain 

adalah teori pengertian carita pendeek, menulis cerita pendek, 

kiat-kiat menulis cerita pendek, serta teori mengenai metode 

berbagi pengalaman.  

BAB III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan mengenai Rancangan penelitian, 

prosedur penelitian, populasi dan sampel penelitian, rincian 

prosedur penelitian yang meliputi teknik pengumpulan data, 

instrument penelitian, serta teknik pengolahan data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini dibahas mengenai hasil dari penelitian yang telah 

dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian dan melakukan 

pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V Kesimpulan, rekomendasi dan saran  

Pada bab ini disajikan kesimpulan dari hasil penelitian ini, serta 

saran-saran yang dapat diberikan bagi objek penelitian. 

 


