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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini membahas beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian landasan 

empirik maupun pustaka yang melatarbelkangi penelitian ini berserta masalah yang 

ditemukan serta hal-hal lain yang berkaitan. Pertama, latar belakang masalah penelitian, 

memaparkan landasan pengambilan masalah penelitian. Kedua, rumusan masalah yang 

menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini. Ketiga, tujuan penelitian. Keempat, 

manfaat penelitian baik teoretis maupun praksis. Kelima, struktur organisasi tesis untuk 

menggambarkan sistematika penulisan tesis.  

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian 

          Menulis merupakan upaya menghasilkan wacana. Menulis dikenal sebagai 

keterampilan berbahasa yang kompleks karena tidak hanya mempersoalkan isi karangan 

tetapi juga alat kewacanaan yang digunakan. Akan tetapi, sebagaimana diungkapkan oleh 

Siu (2016, hlm. 4) ketika menulis, perhatian utama lebih ke ide tulisan daripada 

penyampaian topik secara runtut untuk mencapai koherensi dalam kalimat. Perhatian 

lebih ke ide tulisan dibanding pengungkapan ide dinilai sebagai satu di antara faktor 

rendahnya kualitas penggunaan kaidah kebahasaaan tulisan.  

Kondisi tersebut dibuktikan melalui hasil wawancara dengan salah seorang guru 

SMA swasta di Kota Bandung yang mengungkap bahwa siswa masih lemah dalam 

mengenali kalimat yang sumbang hingga membentuk paragraf yang padu. Padahal, kedua 

hal tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menulis. Selain itu, pengunaan 

kedua perangkat tersebut juga sering dihadirkan dalam soal UN sebagai kompetensi 

menulis. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti melakukan analisis terhadap tulisan 

yang dihasilkan oleh siswa. Dari hasil analisis, ditemukan sebagian besar paragraf yang 

dibangun secara tidak padu dengan kalimat-kalimat yang tidak efektif. 

Tidak hanya terjadi pada siswa, beberapa riset berikut juga mengungkapkan 

bahwa masalah penggunaan alat kewacanaan mahasiswa juga mengalami hal yang sama. 

Satu di antara empat hasil riset terkait analisis penulisan tugas akhir mahasiswa Diploma 

Tiga Politeknik Indonusa Surakarta menunjukkan bahwa masih ditemukan banyak 

kesalahan, baik dalam hal kalimat yang tidak bersubjek, kalimat yang tidak berpredikat, 

kalimat yang tidak hemat, kalimat yang tidak logis, dan kalimat yang ambigu (Susanti, 

2015, hlm. 49). Bahkan, kekurangcermatan kalimat yang digunakan juga masih 
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ditemukan dalam karya tulis ilmiah guru. Berdasarkan data yang dianalisis, 

kekurangcermatan penulisan kalimat dalam karya tulis ilmiah guru disebabkan oleh: 1) 

adanya penumpukan gagasan; 2) kerancuan struktur dan gagasan; 3) ketiadaan induk 

kalimat; 4) kemubaziran; 5) redundansi; 6) kalimat yang tidak logis; 7) kalimat tidak 

bersubjek dan tidak berpredikat (kalimat buntung); dan 8) ketidakefektifan karena aspek 

pragmatik (Sumarsih, 2018, hlm. 47).  

Syahriandi (2016, hlm. 49) dalam risetnya juga, menyimpulkan kesalahan umum 

yang sering dilakukan oleh mahasiswa dalam menulis makalah meliputi kesalahan ejaan, 

diksi, kalimat, dan paragraf. Kesalahan-kesalahan tersebut selalu terjadi pada mahasiswa 

dalam setiap penulisan makalah dari beberapa semester (2014—2016) yang diambil 

secara acak pada setiap jurusan. Kesalahan-kesalahan yang sama bahkan ditemukan 

dalam abstrak mahasiwa melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwandi (2016, 

hlm. 260) “dari dua puluh tiga abstrak mahasiswa ditemukan banyak mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam menulis abstrak secara koheren”. Suwandi (2016, hlm. 260) 

juga mengatakan sebagian besar mahasiswa tidak memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang penggunaan perangkat kohesif dan penggunaan kalimat tidak saling berkaitan 

sehingga menghasilkan teks-teks tidak koheren atau tidak logis. Hasil riset lainnya juga 

dipaparkan oleh Hendra Setiawan dalam tesisnya yang berjudul Analisis Kesalahan 

Berbahasa Proyek Akhir Mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom  

Angkatan 2010/2011 yang menunjukkan banyak kesalahan berbahasa dalam proyek akhir 

meliputi: kesalahan aspek ejaan, kesalahan penggunaan kalimat yang tidak efektif dan 

paragraf yang tidak koheren. Hal demikian diakibatkan oleh ketidaksadaran dan 

ketidaktahuan penulis terhadap aturan atau kaidah tata bahasa Indonesia (Setiawan, 

2015). 

Secara keseluruhan, kesalahan yang terjadi terbagi atas dua hal yakni penggunaan 

aspek mekanik bahasa dan penggunaan perangkat kewacanaan. Dari kedua hal tersebut, 

aspek mekanik bahasa hanya melibatkan pemahaman tentang pengaplikasian kaidah 

dalam pedoman penulisan, sedangkan aspek kewacanaan dinilai lebih layak untuk 

ditindaklanjuti mengingat penggunaaan aspek tersebut tidak hanya melibatkan 

pengetahuan tetapi juga keterampilan.  

Kesalahan-kesalahan yang sama ditemukan dalam berbagai riset di atas 

menyiratkan bahwa adanya kesenjangan antara tujuan dengan kenyataan (gap) dalam 

pembelajaran menulis di sekolah. Meskipun telah masuk perguruan tinggi kualitas tulisan 
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masih mengalami penyimpangan kewacanaan. Padahal tertera jelas bahwa kompetensi 

yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari bahasa Indonesia di sekolah menengah 

atas/madrasah aliyah/ sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yaitu: 

menjadi insan yang memiliki kemampuan berbahasa dan bersastra untuk menggali dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan menerapkannya secara kreatif dalam kehidupan 

social (Kemendikbud, 2017, hlm. 3). Kompetensi tersebut mengharuskan siswa memiliki 

kemampuan berbahasa sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

penerapannya. 

Penguasaan bahasa tulis merupakan produk bahasa yang paling sering digunakan 

dalam pendidikan. Kualitas penguasaan bahasa tulis tentu saja sangat berkaitan  dengan 

penguasaan alat kewacanaan. Oleh karena itu, penguasaan bidang tersebut sejatinya  

sangat penting dimiliki oleh siswa sebelum masuk perguruan tinggi. Selain itu, 

penguasaan perangkat tersebut dapat menjadi bekal siswa dalam mengerjakan tugas-

tugas penulisan karya ilmiah yang sangat ketat dengan aturan kewacanaan akademik.  

Kewacanaan akademik dibangun oleh paragraf (Boardman dan Frydenberg, 2008, 

hlm. 31) mengatakan bagian dasar tulisan akademik ialah paragraf. Paragraf yang baik 

dibangun atas koherensi serta kohesi. Kohesi dan koherensi merupakan syarat utama 

kewacanaan atau tekstualitas. Mampu mengembangkan paragraf dengan baik, berarti 

sembilan puluh persen keterampilan menulis telah dikuasai (Nurhadi, 2017, hlm. 135) 

Pentingnya aspek koherensi dalam sebuah wacana diungkapkan oleh Milevskaya 

(2003) “teks tidak ada tanpa koherensi teks”. Pernyataan yang sama juga diungkap oleh 

Tim Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah 

Malang (2010, hlm. 77) koherensi sebagai syarat mutlak wacana; bahkan tanpa 

koherensi, tidak ada wacana. Di sisi lain, dalam penulisan akademik, penulis tidak dapat 

menghindari penggunaan perangkat yang kohesif karena teks dibangun dengan kalimat 

dan paragraf dan idealnya kedua hal tersebut harus terhubung dengan baik sehingga logis 

dan masuk akal (Suwandi, 2016, hlm. 255). Maka dari itu, koherensi dan kohesi 

membentuk konsep kepaduan wacana yang mutlak dalam pembentukan pargaraf yang 

baik.  

Tidak hanya koherensi serta kohesi, kesatuan paragraf pun merupakan hal yang 

harus dihadirkan dalam paragraf. Sebagaimana dikatakan oleh Henning, dkk. (2010, hlm. 

79) bahwa paragraf menyediakan kesatuan bagi sekelompok ide/gagasan. Ide dalam 

kalimat penjelas harus mendukung ide utama atau dengan perkataan lain ide-ide penjelas 
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membahas hal yang sama dengan ide utama. Dengan demikian, kesatuan paragraf 

dibentuk oleh penggunaan satu ide sentral atau ide utama yang didukung dengan ide 

penjelas yang dihadirkan dalam kalimat penjelas.  

Paragraf dibangun atas kalimat-kalimat yang saling berhubungan satu dengan 

lainnya sehingga penggunaan kalimat yang tepat sebagai unsur pembangun paragraf 

merupakan hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Kalimat bebas kesalahan 

memungkinkan pembaca untuk fokus pada konten paragraf secara keseluruhan (Langan, 

2009, hlm. 77). Langan, (2009, hlm. 77) juga mengatakan keterampilan tata bahasa dan 

kalimat yang buruk dapat mengganggu atau mengubah arti dari suatu kalimat sepenuhnya 

serta mengurangi kredibilitas penulis. Oleh karenanya dibutuhkan kalimat yang mampu 

mengomunikasikan ide dengan tepat tanpa membentuk kesalahan interpretasi. 

Kalimat yang mampu menyampaikan ide/gagagasan pembicara/penulis secara 

tepat dan dapat dipahami secara tepat pula ialah kalimat efektif. Tingginya ketepatan 

penafsiran dan penyampaian isi pada kalimat efektif menjadikan keharusan digunakan 

dalam tulisan. Dengan demikian, penggunaan paragraf yang didukung oleh kalimat 

efektif berperan mewujudkan tulisan yang ideal. Nurhadi (2017, hlm.47) juga 

mempertegas hal tersebut bahwa dua dari sepuluh keterampilan dasar menulis ialah 

menyusun kalimat dan mengembangkan paragraf. Keterampilan ini dibutuhkan untuk 

menulis berbagai teks nonsastra.  

Pembelajaran bahasa Indonesia harus mampu membekali peserta didik 

kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui teks yang koheren, kalimat yang tertata 

dengan baik, termasuk tata ejaan, tanda baca pada tingkat kata, kalimat, dan teks yang 

lebih luas (Suherli, dkk. 2017, hlm. vi). Kecakapan tersebut memungkinkan penggunanya 

berinteraksi secara efektif; mengungkapkan dan mempertukarkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, perasaan, dan pendapat.  

Sebagaimana dikemukakan di awal bahwa diperlukan upaya pembelajaran 

kewacanaan kepada siswa yang tidak hanya membekali pengetahuan tetapi juga 

keterampilan. Dengan demikian, pembelajaran menulis yang diterapkan tidak hanya 

berfokus pada penyampaian ide, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan 

mengembangkan paragraf. Pentingnya pengajaran aspek kaidah kebahasaan dalam 

pembelajaran menulis juga diungkap oleh Desitawardhani (2014, hlm. 12—13) dalam 

risetnya yang mengungkapkan bahwa terdapat tiga aspek keterampilan menulis. Aspek 

pertama, keterampilan menulis mikro dan makro, kedua. adalah mekanik & komponen 
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penulisan dan ketiga, kohesi dan koherensi penulisan. Ketiga aspek tersebut harus 

diajarkan kepada siswa dalam menulis. 

Model pembelajaran sebagaimana diungkap oleh Cahyani (2016, hlm. 230) harus 

mampu mengembangkan kepribadian mandiri yang produktif dan bertanggung jawab 

berdasarkan pengalaman. Christensen (2008); National Academies of Science, (2007) 

(dalam Brown, 2017, hlm. 541) mengatakan bahwa metodologi pengajaran dan 

pembelajaran abad 21 mencerminkan praktik yang ditujukan untuk melibatkan siswa 

dalam pembelajaran kognitif, dan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, 

sehingga model pembelajaran juga selayaknya mengarahkan siswa untuk mampu berpikir 

kritis sesuai tuntutan kompetensi abad 21 ini. Pembelajaran menulis yang dikembangkan 

juga harus memperhatikan beberapa prinsip. Cahyani (2016, hlm. 234) menyatakan ada 

beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembelajaran menulis, lima di antaranya 

meliputi berpusat pada siswa, belajar dengan melakukan, mengembangkan keterampilan 

pemecahan masalah, mengembangkan keingintahuan perpaduan kompetensi kerjasama 

dan solidaritas serta mengembangkan kemampuan berteknologi. 

Kriteria pembelajaran sebagaimana dikemukakan di atas dapat dicapai melalui 

penggunaan model pembelajaran induktif. Model induktif memberikan alur prosedur 

pembelajaran melalui sistem kerja penelitian yang melatih proses berpikir inquiri. Sistem 

kerja model induktif mengarahkan siswa untuk menyerap informasi dalam kelas yang 

kolaboratif yang tidak hanya mampu membekali kemampuan kognitif tetapi juga 

kemampuan sosial, kreativitas yang berorientasi pada kemampuan memecahkan masalah. 

Prince dan Felder (dalam Forrer, dkk. 2014, hlm. 10) menyatakan bahwa teknik 

pembelajaran inquiri atau pembelajaran induktif mampu meningkatkan prestasi akademik 

dan lebih mempersiapkan siswa untuk masalah-masalah dunia nyata. Krathwohl (dalam 

Forrer, dkk. 2014, hlm. 10) mengemukakan bahwa pemikiran ini juga didukung oleh 

Taksonomi Bloom melalui penciptaan (sintesis) dan evaluasi sehingga mewujudkan 

pembelajaran berpikir tingkat tinggi. 

Tidak hanya itu pemenuhan atas model pembelajaran bahasa Indonesia yang 

berbasis genre mencakup empat  prosedur utama, yaitu (1) penentuan konteks teks dan 

membangun pengetahuan tentang teks yang akan dipelajari; (2) permodelan dan 

dekonstruksi; (3) konstruksi siswa yang dibantu guru dalam berbagai latihan dan tugas 

hingga menyusun teks sasaran (joint construction); (4) tugas dan latihan teks sasaran 

secara mandiri yang minim bantuan guru (independent construction) (Suherli, dkk. 2017, 
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v—vi), dapat tecermin dalam tahapan pembelajaran induktif. Model yang mampu 

menciptakan lingkungan belajar kreatif dengan basis pengalaman juga semestinya 

difasilitasi oleh guru, sebagaimana diungkap oleh Cahyani (2016, hlm.17) bahwa model 

pembelajaran yang bersifat konservatif dan tradisional harus diubah ke arah yang lebih 

baik, yaitu ketika siswa belajar menulis bukan hanya belajar tentang teori, melainkan 

juga membangkitkan inspirasi, gagasan, kegiatan meneliti, dan menerapkannya dalam 

bentuk pengalaman. Dengan pertimbangan berbagai hal itulah, peneliti memilih landasan 

sistem kerja induktif yang membekali pengetahuan menulis siswa sebagai komponen 

dalam desain pembelajaran yang dirancang.  

Pencapaian pengetahuan sejatinya harus mendapat proses berkelanjutan (Joyce, 

2015, hlm. 104). Selain itu, sesuai karakteristiknya menulis adalah proses paralel dengan 

keterampilan membuat pengetahuan (Henning, dkk. 2010, hlm. 49). Ferris (2009); Grabe 

(2018); Grabe & Zhang, (2013a & b); Horning & Kraemer (2013) Plakans (2010); 

Plakans & Gebril (dalam Abrams, 2019, hlm. 4) mengatakan bahwa kemampuan untuk 

mengumpulkan ide dari teks cetak, auditori, visual atau media campuran dan 

menggabungkannya ke dalam penulisan asli yang rumit diperlukan untuk keberhasilan 

akademis tetapi tidak menerima perhatian yang memadai dalam pembelajaran bahasa 

kedua di ruang kelas.  Maka dari itu, dibutuhkan pembelajaran menulis lanjutan di luar 

kelas formal yang dimediasi dengan alat teknologi sehingga memungkinkan siswa untuk 

belajar intensif mengenai hal tersebut.  

Teks yang menjadi wadah penggunaan paragraf dan kalimat ialah teks eksplanasi. 

Pemilihan teks tersebut dengan pertimbangan bahwa teks eksplanasi merupakan teks 

yang berisikan materi yang faktual sehingga tidak menyulitkan siswa untuk 

menghasilkan ide tulisan dan siswa dapat lebih memperhatikan kaidah teks yang 

digunakan. Meskipun demikian, temuan terhadap hasil wawancara dengan guru Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia di salah satu SMK Negeri di Kota Bandung membuktikan 

bahwa dalam tugas menulis teks eksplanasi siswa cenderung sulit untuk mengungkapkan 

fenomena yang diamati ke dalam tulisan dengan memperhatikan aturannya yang 

menyertainya yakni kaidah kebahasaan teks tersebut. Untuk membuktikan anggapan 

tersebut, peneliti melakukan analisis terhadap teks eksplanasi yang dihasilkan oleh salah 

satu kelas siswa pada sekolah tersebut. Dari hasil analisis terungkap bahwa siswa kelas 

yang dijadikan sebagai analisis kemampuan menulis hanya memperoleh nilai rata-rata 

62,88 dengan 21 siswa yang tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). 
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Sebagian besar kelemahan yang ditemukan ialah siswa sulit untuk membuat teks sesuai 

dengan kaidah kebahasaan teks. Aspek yang dinilai pada tulisan yang dihasilkan siswa 

meliputi isi, struktur teks eksplanasi, keterpaduan teks, ciri linguistik teks dan aspek 

mekanik. Hasil analisis tulisan siswa diperoleh, rata-rata keterpaduan sebesar 56,82, 

sedangkan ciri linguistik teks sebesar 55,30. Perolehan nilai pada aspek isi sebesar 67,42, 

stuktur 69,70, dan 65,15 untuk penggunaan mekanik (Lampiran 1). Hasil analisis tersebut 

semakin menguat studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti, sebagaimana yang 

dikemukakan di awal, bahwa sebagian besar siswa lebih sulit menghasilkan teks yang 

memiliki kaidah kebahasan yang baik dibanding aspek konten teks.  

Penggunaan teks eksplanasi dalam pengembangan model pembelajaran induktif 

berbantuan web merupakan pembelajaran menulis yang membekali siswa SMA dan 

SMK pengetahuan kaidah kebahasaan teks dengan intensif. Model induktif digunakan 

untuk memberikan siswa pengalaman belajar dengan basis penelitian sebagai upaya 

memberikan pengetahuan mengenai kaidah kebahasaan teks. Sementara itu, web 

digunakan sebagai proses lanjutan pembelajaran menulis yang disediakan sebagai wadah 

menulis dengan waktu yang lebih fleksibel dan sebagai wadah siswa untuk saling 

mengomentari tulisan rekannya dengan melakukan tahapan pramenulis di kelas 

tradisional guna mendapatkan tema serta ide tulisan.  

Pembelajaran ini dikembangkan melalui proses analisis desain intruksional. 

Desain instruksional mencakup penerapan berbagai teori prinsip, dan prosedur dalam 

melakukan perancangan atau mendesain suatu program pembelajaran atau kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan secara sistemik dan sistematis (Warsita, 2011, hlm. 72). 

Hasil analisis desain intruksional menghasilkan materi pembelajaran dimulai dengan 

struktur, ciri linguistik dan keterpaduan teks meliputi: kesatuan, koherensi, dan kohesi, 

teks ekplanasi dan aspek mekanik. 

Penciptaan pembelajaran keaksaraan dalam hal ini ialah pembelajaran menulis 

telah disesuaikan dengan karakteristik siswa. Kirchoff (2017) menyatakan para siswa, 

saat ini, hidup di dunia yang semakin digital sehingga penguasaan alat dan keterampilan 

digital bukan semata-mata kemewahan, tetapi sebuah kebutuhan. Mashhadia dan 

Kargozarib (2010, hlm. 1178) mengatakan teknologi dapat mengintensifkan pikiran 

manusia dan meningkatkan kecepatan belajar meskipun teknologi tidak pernah dapat 

menggantikan pikiran manusia. 
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Pelibatan alat digital selain sebagai penyesuaian dengan karakteristik siswa, juga 

dihadirkan demi pemenuhan pembelajaran menulis lanjutan yang tidak melibatkan kelas 

tradisional. Bentuk pengajaran tersebut dipilih dengan alasan dapat mengefisienkan 

waktu menulis di kelas dan memberikan fleksibilitas dalam menulis melalui penggunaan 

media web.  

Objek digital dalam hal ini ialah web memiliki keunggulan meliputi: kemudahan 

untuk disunting, diproduksi dan dihantarkan melalui media komunikasi (Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, hlm. 3). Menurut 

Dick, dkk. (2005, hlm. 185) sistem penyampaian pembelajaran berbasis web dapat 

dilakukan dalam bentuk  independent study to instructor-facilitated dan textual drill and 

practice to fully interactive multimedia. Dengan demikian, pembelajaran berbasis web 

merupakan salah satu delivery system yang fleksibel  untuk dikembangkan, terutama 

untuk menciptakan kemandirian belajar siswa.    

   Media web tersebut dikembangkan dengan konten yang sistematis guna 

penyesuaian karakteristik objek riset. Seperti halnya keterampilan tingkat lanjut, 

pembelajaran juga  menulis harus dikembangkan melalui instruksi dan praktik yang 

sistematis sehingga dapat diartikan bahwa penulis harus mempelajari aturan dan strategi 

kemudian mempraktikkannya. Media menulis berbasis web dapat diakses dimana saja 

dan kapan saja dengan learning management system tersendiri yang dapat diakses 

melalui www.literasidigitalIndonesia.com.   

Jenis web yang digunakan adalah Web Enhanced Instruction.  Web Enhanced 

Instruction merupakan bentuk pembelajaran yang sebagian materi atau sesi kelas 

dikirimkan melalui web dan sebagian lainnnya diajarkan dalam bentuk tatap muka 

(Davidson & Rasmusen, 2006, hlm. 24). Dengan perkataan lain, pembelajaran menulis 

yang dibentuk ialah blended learning yakni kombinasi antara pembelajaran kelas 

tradisional dan pembelajaran kelas daring. 

Permasalahan yang muncul dalam latar belakang tersebut menjadi landasan 

peneliti dalam melakukan penelitian dan pengembangan terhadap model pembelajaran 

induktif berbantuan web. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan 

penelitian pengembangan model pembelajaran ini. Warsiman (2009) dalam disertasinya 

yang berjudul Peningkatan Kemampuan Mengapresiasi Puisi melalui Model Induktif di 

SMP Negeri Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pembelajaran melalui model 

induktif dengan memperhatikan delapan langkah pembelajaran model induktif dapat 
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meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi puisi. Perbedaan penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan oleh Warsiman  dengan penelitian ini tidak hanya pada 

materi yang digunakan tetapi juga subjek penelitian. Subjek penelitian ini ialah siswa 

SMA dan SMK, sedangkan subjek penelitian Warsiman ialah siswa SMP. 

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2014) dalam 

tesisnya yang berjudul Kefektifan Model Pembelajaran Berpikir Induktif yang 

Berorientasi Kecerdasan Naturalistic Melalui Media Foto Jurnalistik Berdasarkan 

Analisis Jenis, Bentuk, Penggunaan Kosakata dalam Puisi Indonesia untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi pada Siswa SMA Negeri 1 Garut. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model berpikir induktif yang berorientasi 

pada kecerdasan naturalistik melalui media melalui media foto jurnalistik menunjukkan 

bahwa adanya perbedaan peningkatan kemampuan menulis puisi di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Siswa yang mendapat pembelajaran tersebut lebih berdampak positif 

daripada siswa kelas kontrol.   

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Hamdani (2012) dengan judul disertasinya 

Peningkatan Penguasaan Unsur-Unsur Sintaksis melalui Model Pembelajaran Induktif  

(Studi Eksperimen terhadap Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP 

Garut). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamdani menunjukkan: 1) melalui peran 

dosen sebagai fasilitator dan inisiator, model pembelajaran induktif telah berhasil 

memberi peluang kepada mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan memproses 

segala macam data dan konsep dasar sintaksis; 2) model pembelajaran induktif terbukti 

lebih baik dibandingkan model pembelajaran konvensional dalam meningkatkan 

penguasaan unsur-unsur sintaksis  mahasiswa, baik pengetahuan sintaksis, maupun 

performansi sintaksis; dan 3) persepsi mahasiswa dan dosen pelaksana terhadap model 

induktif dalam pembelajaran sintaksis tergolong baik dan positif. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamdani yakni terletak pada materi pembelajaran, 

subjek penelitian dan metode penelitian. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka riset yang dilakukan ialah mengembangkan 

model pembelajaran menulis dengan pemanfaatan web sebagai media yang dapat diakses 

melalui situs www.literasidigitalIndonesia.com.  Penelitian dan pengembangan yang 

dilakukan diharapkan mampu memberi kecakapan kepada siswa untuk menghasilkan teks 

dengan tidak hanya memerhatikan aspek isi, tetapi juga aspek bahasa yaitu penggunaan 

kaidah kebahasaan. Adapun judul penelitian ini adalah “Pengembangan Model 

http://www.literasidigitalindonesia.com/
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Pembelajaran Induktif Berbantuan Web dalam Pembelajaran Menulis Teks Eksplanasi di 

Pendidikan Menengah.”  

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini diuraikan sebagai 

berikut. 

1) Bagaimana profil pembelajaran menulis teks eksplanasi di sekolah menengah atas dan 

sekolah menengah kejuruan? 

2) Bagaimana pengembangan model pembelajaran induktif berbantuan web dalam 

pembelajaran menulis teks eksplanasi di sekolah menengah atas dan sekolah 

menengah kejuruan berdasarkan tahapan model pengembangan produk 4-D yang 

meliputi: 

a) tahap define pada pengembangan model pembelajaran induktif berbantuan web 

dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi di sekolah menengah atas dan sekolah 

menengah kejuruan; 

b) tahap design pada pengembangan model pembelajaran induktif berbantuan web 

dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi di sekolah menengah atas dan sekolah 

menengah kejuruan; 

c) tahap develop pada pengembangan model pembelajaran induktif berbantuan web 

dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi di sekolah menengah atas dan sekolah 

menengah kejuruan; 

d) tahap disseminate pada pengembangan model pembelajaran induktif berbantuan 

web dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi di sekolah menengah atas dan 

sekolah menengah kejuruan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

          Tujuan penelitian ini secara umum mengembangkan model pembelajaran induktif 

berbantuan web dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi. Adapun tujuan secara 

khusus dirinci sebagai berikut. 

1) Untuk memperoleh informasi mengenai profil pembelajaran menulis teks eksplanasi di 

sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. 

2) Untuk mengembangkan model pembelajaran induktif berbantuan web dalam 

pembelajaran menulis teks eksplanasi di sekolah menengah atas dan sekolah 

menengah kejuruan berdasarkan tahapan model pengembangan produk 4-D yang 

meliputi: 
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a) tahap define pada pengembangan model pembelajaran induktif berbantuan web 

dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi di sekolah menengah atas dan sekolah 

menengah kejuruan; 

b) tahap design pada pengembangan model pembelajaran induktif berbantuan web 

dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi di sekolah menengah atas dan sekolah  

c) tahap develop pada pengembangan model pembelajaran induktif berbantuan web 

dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi di sekolah menengah atas dan sekolah 

menengah kejuruan; 

d) tahap disseminate pada pengembangan model pembelajaran induktif berbantuan 

web dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi di sekolah menengah atas dan 

sekolah menengah kejuruan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pendidikan, 

khususnya bagi para pendidik dalam mengimplementasikan model pembelajaran induktif 

berbantu web dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi. Manfaat penelitian ini dapat 

diklasifikasikan ke dalam manfaat teoretis dan manfaat praksis. Kedua manfaat tersebut 

diuraikan sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

          Temuan penelitian ini dapat menambah teori pembelajaran menulis dengan 

penggunaan model pembelajaran induktif yang dikombinasikan dengan media web dalam 

membekali kecakapan menulis khususnya menulis teks eksplanasi.  

1.4.2 Manfaat Praksis 

        Selain manfaat teoretis yang dipaparkan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat 

praksis. Adapun manfaat praksis penelitian ini sebagai berikut.  

1) Bagi Siswa 

           Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan menulis khususnya teks 

eksplanasi siswa dengan pembelajaran yang berbasis digital. Selain itu, melalui model 

pembelajaran induktif, siswa memperoleh pengalaman kognitf yang dapat melatih 

kemampuan berpikir kritis. 

2) Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data secara jelas 

mengenai model pembelajaran serta media berbasis digital pada pembelajaran menulis di 

sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.  
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3) Bagi Sekolah 

          Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan menulis serta meningkatkan kemampuan penguaasaan kaidah 

kebahasaan siswa guna menghasilkan teks yang baik. Selain itu, dapat dijadikan alternatif 

model dan media bagi guru dalam pembelajaran menulis.  

1.5 Struktur Organisasi Tesis 

Struktur organisasi tesis merupakan gamabaran pembahasan yang sistematis 

terhdapa struktur organisasi setiap bab. Adapun struktur organisasi tesis terdiri atas lima 

bab. Berikut pemaparan lebih lanjut terkait kelima bab yang dimaksud. 

Bab 1 Pendahuluan memuat beberapa subbab meliputi: latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis. Bab ini 

dimaksudkan sebagai pemaparan logis dalam penetapan penelitian dan landasan awal 

dalam menghantarkan pembahasan ke bab selanjutnya.  

Bab 2 Kajian Pustaka memuat beberapa subbab meliputi: pertama, memparkan 

tentang model induktif; kedua, membahas uraian tentang media pembelajaran berbasis 

web; ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan menulis; keempat, hal-hal yang berkaitan 

dengan teks eksplanasi rasionalisasi  pengembangan model dan media pembelajaran 

menulis di pendidikan menengah;  keenam, penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

Ketujuh, definisi operasional yang bertujuan untuk menjelaskan variabel-variabel dalam 

penelitian ini. Bab ini bertujuan mengambarkan teori serta riset yang melandasi 

penelitian ini. 

Bab 3 Metodologi Penelitian memuat beberapa subbab meliputi: metode penelitian, 

pengembangan model pembelajaran, prosedur penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian serta teknik analisis data yang digunakan. Bab 

ini bertujuan mengambarkan prosedural penelitian. 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan memuat beberapa subbab meliputi: profil 

pembelajaran menulis teks eksplanasi di sekolah menengah atas dan sekolah menengah 

kejuruan dan pengembangan model pembelajaran induktif berbantuan web dalam 

pembelajaran menulis teks eksplanasi di pendidikan menengah. Bab ini bertujuan 

memaparkan hasil riset berserta pembahasannya. 

Bab 5 Simpulan, Saran dan Rekomendasi menyajikan simpulan, implikasi, dan 

rekomendasi berdasarkan temuan dan pembahasan atas penelitian dan pengembangan 

yang telah dilakukan. Bagian ini juga menyajikan hasil sintesis dari intisari penelitian. 


