
1 
 

 
 

Gumilang R. Banat H, 2017 
PENERAPAN PENDEKATAN MULTIMODAL BERBASIS KECAKAPAN VISUAL DALAM PEMBELAJARAN 
MENULIS  
Universitas Pendidikaan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Menulis sangat penting dalam dunia pendidikan karena dapat 

memudahkan manusia berpikir secara kritis, menjelaskan jalan pikiran dan 

dapat memudahkan daya persepsi. Menulis mempunyai hubungan dengan 

proses berpikir serta keterampilan berekspresi yang diwujudkan dalam bentuk 

tulisan. Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, melainkan 

harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur (Tarigan, 1986, 

hlm. 4). Oleh karena itu, keterampilan menulis perlu mendapatkan perhatian 

yang khusus karena menulis merupakan kegiatan yang kompleks dan 

produktif. 

Dalam kurikulum Bahasa dan Sastra Indonesia, empat keterampilan 

berbahasa merupakan hal yang mutlak harus dikuasai siswa, salah satunya 

keterampilan menulis. Dalam silabus materi menulis terdapat pada standar 

kompetensi mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf 

(naratif, deskriptif, ekspositoris) dan kompetensi dasar menulis hasil 

observasi dalam bentuk paragraf deskriptif. Selain karena menulis bisa 

dijadikan takaran kemajuan literasi suatu bangsa, juga karena menulis ini 

belum begitu membudaya, khususnya di Indonesia. Keterampilan menulis ini 

ditilik sebagai keterampilan berbahasa yang paling sulit dan kompleks karena 

mensyaratkan adanya keluasan wawasan dan melibatkan proses berpikir yang 

ekstensif. Hal ini dipertegas oleh Nurgiyantoro (2013:422) bahwa dibanding 

kemampuan berbahasa yang lain, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai 

bahkan oleh penutur bahasa ahli sekalipun. 

Menurut para ahli pengajaran bahasa, keterampilan menulis 

ditempatkan pada tataran paling tinggi dalam proses pemerolehan bahasa. Hal 

ini disebabkan keterampilan menulis dihasilkan setelah mempelajari 
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keterampilan bahasa lainnya. Hal ini pula yang menyebabkan keterampilan 

menulis dianggap sulit oleh sebagian orang. UNDP (United Nations 

Development Programme atau Badan Program Pembangunan PBB) 

melakukan penelitian tentang Index Pembangunan Manusia (IPM) yang salah 

satu indikator penilaiannya adalah hasil tes menulis orang dewasa. Menurut 

UNDP, kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia pada tahun 2007 berada 

pada urutan 107 dari 169 negara. Sementara organisasi internasional IEA 

(International Educational Achievement) melakukan tes terhadap kemampuan 

baca tulis anak SD Indonesia. Hasilnya menyebutkan bahwa kualitas 

pendidikan dasar di Indonesia berada pada urutan 38 dari 39 negara yang 

disurvei.   

Data statistik UNESCO tahun 2012 menyebutkan indeks minat baca di 

Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, setiap 1.000 penduduk, hanya satu 

orang saja yang memiliki minat baca. Hasil penelitian Programme for 

International Student Assessment (PISA) menyebut, budaya literasi 

masyarakat Indonesia pada 2012 terburuk kedua dari 65 negara yang diteliti 

di dunia. Indonesia menempati urutan ke 64 dari 65 negara tersebut. 

Sementara Vietnam justru menempati urutan ke-20 besar. Pada penelitian 

yang sama, PISA juga menempatkan posisi membaca siswa Indonesia di 

urutan ke 57 dari 65 negara yang diteliti. PISA menyebutkan, tak ada satu 

siswa pun di Indonesia yang meraih nilai literasi ditingkat kelima, hanya 0,4 

persen siswa yang memiliki kemampuan literasi tingkat empat. Selebihnya di 

bawah tingkat tiga, bahkan di bawah tingkat satu. Rendahnya minat baca 

tersebut membuktikan bahwa proses pendidikan belum menjadikan semua 

warganya sebagai pembelajar sepanjang hayat. 

Menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan 

sebagai alat komunikasi, melalui bahasa manusia dapat saling berhubungan. 

Seperti apa yang dikatakan Gorys Keraf (1997, hlm. 1) bahasa adalah alat 

komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan 

oleh alat ucap manusia.  
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Sabarti dkk. (1990, hlm. 2) mengatakan bahwa kegiatan menulis 

merupakan suatu proses, yaitu proses penulisan dengan bimbingan yang 

sistematis dan latihan yang intensif. Cahyani (2016, hlm. 4) menegaskan 

bahwa proses menulis dapat diawali dengan adanya ide-ide, penyelesaian ide-

ide, kemudian mengembangkannya menjadi sebuah karangan. Menulis dapat 

menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan apabila sesuatu yang ada dalam 

pikiran dapat kita luapkan dalam bentuk tulisan. Dalam prosesnya 

keterampilan menulis mensyaratkan penguasaan bahasa yang baik.  

Kemampuan menulis peserta didik sulit berkembang karena kurang 

latihan dan bimbingan. Kemampuan peserta didik untuk menuangkan ide 

kurang terpantau, begitu pula dengan kebahasaan seperti ejaan dan tanda baca 

kurang diperhatikan. Begitu pula dengan penulisan imbuhan dan kata depan 

yang masih banyak mengalami kekeliruan. Hampir 90% pada penulisan di  

sebagai kata depan dan imbuhan salah (Cahyani, 2016, hlm. 6). Peserta didik 

sering dibiarkan langsung menulis tanpa arahan dan stimulan terlebih dahulu. 

Berdasarkan hasil pengamatan secara nonpartisipan tidak terstruktur di 

lapangan, objek yang akan menjadi bahan penelitian yaitu peserta didik kelas 

X SMK Nasional Bandung yang memiliki karakteristik peserta didik aktif, 

namun ketika mereka diminta untuk membuat sebuah tulisan mereka 

cenderung kesulitan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kesulitan dalam 

kegiatan menulis khususnya menulis teks deskripsi baik permasalahan 

kebahasaan juga masalah di luar bahasa yang masih menjadi kendala bagi 

siswa.  

Mempelajari teks deskripsi sangat penting karena teks deskripsi adalah 

salah satu genre yang paling banyak digunakan dalam bidang pembelajaran. 

Dalam mempelajari teks deskripsi diperlukan kemampuan menguraikan objek 

secara jelas dan rinci sehingga pembaca bisa membayangkan dan merasakan 

seolah-olah melihat langsung objek yang dideskripsikan. Deskripsi juga 

digunakan dibanyak jenis teks laporan. Oleh karena itu, teks deskripsi sangat 
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penting sebagai dasar dalam belajar bahasa sebelum mempelajari genre teks 

yang lain.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keterampilan 

menulis deskripsi ialah penelitian yang dilakukan oleh Yossy Idris, Harris 

Effendi Thahar, Novia Juita (2012). Penelitian ini menunjukan bahwa dengan 

menggunakan metode yang tidak monoton dapat membantu peserta didik 

menulis karangan deskripsi. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

Andiyannita Khrishandini (2013). Penelitian tersebut mengatakan bahwa 

kesulitan yang dialami siswa adalah dalam hal keruntutan pemaparan 

organisasi gagasan (pendahuluan, isi, dan penutup), penggunaan kalimat 

efektif, kosakata kurang variatif, dan ketidaktepatan penggunaan ejaan yang 

meliputi kesalahan penulisan kata dan huruf. Penelitian lainnya dilakukan 

oleh Ni Kadek Ariutini, I Nengah Marta, dan I Nyoman Seloka Sudiara 

(2014). Penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan berbagai metode dan 

media pembelajaran yang tidak monoton dapat meningkatkan kemampuan 

menulis deskripsi peserta didik.  

Guru sebagai fasilitator mengarahkan peserta didik untuk mampu 

mencapai kompentensi baik dari ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Oleh karena itu, seorang guru yang kreatif mampu membuat proses belajar 

mengajar menjadi menyenangkan. Salah satu cara yang bisa dijalankan oleh 

seorang guru yaitu dengan menerapkan model-model pembelajaran yang 

tidak monoton. Banyak pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru 

diantaranya adalah pembelajaran multimodal.  

Multimodal, arti sederhananya adalah multi atau banyak model atau 

mode. Multimodality adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara 

orang berkomunikasi menggunakan modes yang berbeda pada saat bersamaan 

(Kress and van Leeuwn, 2001). Sementara Chen dalam Hermawan (2013, 

hlm. 23) memaknai multimodality sebagai “memahami bagaimana sumber 

semiotik verbal dan visual dapat digunakan untuk merealisasikan jenis dan 

tingkatan dialogic engagement, keterlibatan dialogic dalam sebuah buku 
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teks”. Dalam konteks analisis teks, multimodality dapat dipahami sebagai 

sebuah „prosedur analisis‟ yang menggabungkan alat dan langkah analisis 

linguistik seperti misalnya systemic functional linguistics (SFL), atau Tata 

Bahasa Fungsional, dengan alat analisis untuk memahami gambar, bila teks 

yang dianalisis menggunakan dua mode, verbal dan gambar. 

Hermawan (2013, hlm. 29) mengatakan bahwa untuk memahami pesan 

yang disampaikan teks secara menyeluruh dan lebih „benar‟, kita tidak lagi 

hanya bisa mengandalakan penugasan dan pemahaman kita pada satu model 

saja. Kita harus menguasai cara membaca gambar, sesuatu yang selama ini 

dianggap tak cukup diwakili oleh seribu kata. Dengan menguasai dan 

memahami alat analisis ini kita bisa mendeskripsikan gambar, ilustrasi, 

lukisan dan desain dengan lebih baik tanpa harus bergantung pada apa yang 

disampaikan oleh para kurator lukisan, pembuat ilustrasi, atau desainer.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

Multimodal dan dimuat dalam  jurnal internasional SAGE ialah penelitian 

yang dilakukan oleh Kuby dan Margaret Voughn. Penelitian ini 

menggambarkan tentang hubungan antara multimodal literasi anak-anak 

muda dan identitas mereka. Meskipun penelitian ini berfokus pada produk 

atau teks multiliterasi, lebih dari itu penelitian ini dilakukan untuk memeriksa 

pergeseran identitas dalam proses peserta didik mencipta. Multimodal literasi 

mendorong pendidikan anak usia dini untuk menciptakan multimodal 

kurikuler, ruang untuk mefasilitasi anak-anak muda menemukan identitas 

mereka. 

Multimodal juga sudah digunakan oleh Lenters (2016, hlm. 291) 

mengenai pengaruh dan praktik literasi multimodal tentang pengamatan yang 

dilakukan oleh seluruh konten kehidupan seorang Nigel baik di rumah, 

komunitas, maupun sekolah. Multimodal yang digunakan meliputi seluruh 

kegiatan sehari-hari Nigel. Hasil pengamatannya menyimpulkan bahwa 

interaksi yang dinamis antara manusia, objek, kejadian, dan praktik 

membantu pengembangan literasi seseorang. 
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Maria Ulfa (2015) melakukan penelitian dengan judul Persuasive 

Language Age Features on Multimodal Text of Indonesian Version of 

Oriflame Parfume Catalogue of July 2014 Edition. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa pembuatan iklan mempertimbangkan strategi dan 

keefektifan dari berbagai macam karakteristik bahasa persuasif agar 

memeroleh suatu tindakan yang diharapkan dari pembaca untuk membeli 

produk tersebut. Jumat Barus (2015) melakukan penelitian tentang 

multimodal dengan judul Analisis Multimodal Iklan “Indomie”. Hasil 

penelitian tersebut menunjukan bahwa sistem semiotik multimodal pada iklan 

Indomie saling berhubungan dalam menghasilkan makna dan pesan iklan 

yang cukup komprehensif dan mudah dipahami khalayak.  

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Adolfina Galla, I Komang 

Werdhiana dan Syamsu (2016, hlm. 26) dengan judul Analisis Multimodal 

Representasi Mahasiswa Calon Guru Pada Pemahaman Konsep Listrik 

Dinamis. Penelitian ini menggambarkan bahwa pemahaman peserta didik 

terhadap gambar dan diagram lebih baik dibandingkan dengan pemahaman 

pada representasi matematis dikarenakan banyaknya persamaan-persamaan 

maupun perhitungan yang membuat mereka sulit mengerjakannya.  

Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh Shariman, T.P.N.T., 

Razak, N.A., and Noor, N.F.M. (2014, hlm. 1175) tentang Praktek Literasi 

Multimodal Pemuda Malaysia di Lingkungan Digital, penelitian tersebut 

menemukan faktor ketertarikan pelajar menggunakan multimodal. Dalam 

penelitiannya hanya memaparkan faktor penyebab penggunaan multimodal 

pada literasi tanpa diiringi langkah pengajarannya dalam literasi.  

Selain itu penelitian lainnya juga dilakukan oleh Aliyah dan Setiawati 

(2015, hlm. 8) dengan judul “Penerapan Terapi Multimodal dengan Teknik 

Thought Stopping dan Desentisisasi Sistematik untuk Meningkatkan Harga 

Diri yang Rendah pada Siswa Kelas VIII-E SMPN 4 Pasuruan”. Dalam 

penelitian ini dilakukan tanpa menggunakan kelas pembanding sehingga 

dinilai belum mengoptimalkan seluruh kompetensi siswa yang hanya 
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berfokus pada penanggulangan efektif atau sikap siswa yang memiliki rasa 

harga diri rendah saja. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 

multimodal efektif mengingkatkan harga diri siswa.  

Ramadhani, Astuti Pratiwi (2014) melakukan penelitian dengan judul 

“Teaching writing Multimodality Recount Text Using Genre Based 

Approach”. Penelitian ini menunjukkan bahwa foto dapat membantu siswa 

dalam menuliskan ide secara baik dan berurutan.  

Bila dalam teks yang akan dianalisis menggunakan mode gambar, maka 

hal tersebut membutuhkan kecakapan visual dalam mentransformasi 

informasi dan makna yang terkandung di dalamnya. Kecakapan visual spasial 

merupakan kecakapan yang dimiliki setiap individu. Kecakapan atau 

kecerdasan visual spasial menurut Gradner adalah kemampuan mempersepsi 

dunia dan visual secara akurat. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada warna, 

garis, bentuk ruang, dan hubungan antarunsur tersebut. Dengan kemampuan 

visual spasial siswa mampu dengan peka mengamati duni secara menyeluruh 

(Caroline Sim, 2008 hlm. 74).  

Menurut Debes dalam Mujib (2017) literasi visual kemampuan yang 

dimiliki seseorang untuk menginterpretasi tindakan, objek, dan atau simbol-

simbol visual, baik yang alami atau buatan. Dalam istilah lain, literasi visual 

adalah kemampuan menafsirkan, berdialog, dan membentuk makna dari suatu 

informasi yang disajikan dalam bentuk visual. Sementara menurut Brian 

Stonehill dalam Mujib (2017) mendefinisikan literasi visual sebagai 

seperangkat kemampuan yang diperlukan dalam proses  menginterpretasikan 

materi-materi atau objek yang hadir dalam bentuk visual atau audio-visual 

agar menjadi sebuah pengetahuan baru yang dapat dipahami. Literasi visual 

didasarkan pada prinsip bahwa objek visual (non-teks) dapat dibaca. 

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan tersebut peneliti 

tergerak untuk melakukan penelitian dengan mencoba menerapkan 

Multimodal berbasis kecakapan visual pada keterampilan menulis. Alasan 
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peneliti memilih Multimodal berbasis kecakapan visual melibatkan peserta 

didik adalah untuk mengasah kreativitas berpikir peserta didik dalam menulis.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang mengenai “Penerapan 

Multimodal Berbasis Kecakapan Visual dalam Pembelajaran Menulis”. 

Maka, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana proses pembelajaran menulis dengan menggunakan 

pendekatan multimodal berbasis kecakapan visual siswa kelas X SMK 

Nasional Bandung? 

2. Adakah peningkatan yang signfikan antara sebelum dan susudah diberikan 

perlakuan dengan menggunakan pendekatan multimodal berbasis 

kecakapan visual? 

3. Bagaimana respons siswa terhadap pembelajaran menulis dengan 

menggunakan pendekataan multimodal berbasis kecakapan visual? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan 

Multimodal berbasis kecakapan visual pada siswa kelas X SMK Nasional 

Bandung. Selain  tujuan  umum  tersebut,  tujuan khusus dari penelitian ini 

adalah: 

1. mengetahui bagaimana proses pembelajaran menulis dengan menggunakan 

pendekatan multimodal berbasis kecakapan visual siswa kelas X SMK 

Nasional Bandung; 

2. mengetahui peningkatan antara sebelum dan susudah diberikan perlakuan 

dengan menggunakan pendekatan multimodal berbasis kecakapan visua; 

3. mengetahui bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menulis 

dengan menggunakan pendekatan multimodal berbasis kecakapan visual. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, 

baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Apabila hasil penelitian ini 

terbukti, diharapkan penelitian ini bermanfaat secara teoretis dan praktis. 

1. Secara Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

yakni mampu mengembangkan teori tentang keterampilan menulis dengan 

menggunakan Multimodal berbasis kecakapan visual. 

 

 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru, 

kepala sekolah, dan peneliti lain. Bagi guru bahasa Indonesia kelas X 

SMK, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 

guru dalam menghadapi permasalahan dalam pembelajaran di kelas, 

terutama permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia. Bagi kepala sekolah, penelitian ini berfungsi sebagai bahan 

pertimbangan dalam usaha meningkatkan kualitas atau mutu sekolah 

sehingga dapat memperbaiki kualitas dan prestasi peserta didik. 

Sedangkan bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi untuk melakukan penelitian lain yang dapat menunjang proses 

pembelajaran, khususnya pembelajaran menulis. 

 


