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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam pembelajaran bahasa, keterampilan menulis adalah keterampilan 

yang paling sulit dikuasai oleh pembelajar terutama pembelajar bahasa asing 

(Soviyah & Etikaningsih, 2018; Fareed, Ashraf, Bilal, 2016; Ghaith, 2018; 

Nunan, 1989). Kesulitan-kesulitan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di 

antaranya kurangnya penguasaan kosa kata (Listiani, 2016; Soviyah & 

Etikaningsih, 2018), kesalahan gramatikal (Setyaji, Sukmaningrum, Hawa, 

2017; Ghaith, 2018), kesalahan otograf dan pola pikir (Margawati, 2014; Ashraf, 

2013), serta kurangnya ide dan gagasan untuk menulis (Listiani, 2016; Nunan, 

1989). 

Dalam konteks menulis teks deskriptif, beberapa kendala pun dialami oleh 

pembelajar, seperti di antaranya kesulitan dalam mengembangkan dan menata 

ide sesuai topik (Husna, Zainil, Rozimela, 2013; Soviyah & Etikaningsih, 2018) 

serta kesulitan dalam tata bahasa (Setyaji et.al, 2018; Ghaith, 2018). Kesulitan 

lainnya adalah kurangnya minat atau ketertarikan siswa dalam mendeskripsikan 

sesuatu, dan lingkungan kelas yang tidak kondusif (Ashraf, 2013; Sekawael & 

Leni, 2015).  

Selain faktor-faktor di atas, penggunaan media, model pembelajaran, serta 

cara mengajar yang dianggap kurang menarik, menjadi salah satu faktor lain 

yang berkontribusi terhadap kesulitan-kesulitan pencapaian tujuan 

pembelajaran keterampilan menulis (Hidayatul, 2018; Alfaki, 2015 ). Maka dari 

itu diperlukan suatu upaya untuk memecahkan persoalan tersebut dengan 

memperbaiki cara mengajar serta menggunakan suatu model pembelajaran atau 

media yang lebih menarik dan tepat guna. 

Di antara banyaknya model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

pembalajaran menulis, model Writing Workshop dipercaya dapat membantu 

memecahkan persoalan kesulitan pembelajar dalam pembelajaran menulis. 

Model pembelajaran ini dapat memotivasi dan mendorong pembelajar selama 
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pembelajaran untuk memberikan atau menerima komentar, koreksi, saran dari 

pengajar dan teman sebaya (Margawati, 2014; Waganan, 2008). Selain itu 

model pembelajaran ini dapat meningkatkan sistematika penulisan dalam 

proses pembelajaran menulis berupa pemilihan kosa kata, tata bahasa, 

pengembangan topik, dan lain-lain (Ashraf, 2013; Nurah, 2017; Samalieva, 

2014). Selain itu model Writing Workshop juga mampu meningkatkan motivasi 

dan semangat pembelajar dalam pembelajaran menulis, karena model 

pembelajaran ini berada dalam ruang lingkup kelompok dan individu, serta 

sistem belajar yang bersangkutan dengan kelompok akan memperbaiki 

lingkungan kelas yang sangat berpotensi untuk meningkatkan kemampuan 

menulis (Archana & Rani, 2017; Ghaith, 2018). 

Penggunaan sebuah media dalam pembelajaran dipercaya dapat membantu 

proses pembelajaran, termasuk media sosial (Aspari, 2016; Voyce, 2017; 

Beraldi dalam Listiani, 2016). Maka hal ini pun dapat berlaku untuk 

pembelajaran menulis. Di antara sekian banyak media yang dapat dimanfaatkan 

untuk proses pembelajaran, media sosial dapat pula dimanfaatkan untuk 

kepentingan pembelajaran (Allam & Elyas, 2016; Aspari, 2016). Dengan 

berkembangnya teknologi informasi berbasis media sosial, media sosial dapat 

membantu kita dalam belajar (Voyce, 2017; Aspari, 2016), termasuk dalam 

pembelajaran menulis (Boas, 2011; Pennington, 2004; Tees, 2013). 

Penggunaan media sosial dalam pembelajaran menulis dapat membantu dan 

mempermudah pembelajar untuk menulis teks deskriptif karena pembelajar 

melihat secara langsung objek yang akan ditulis (Listiani, 2016; Soviyah & 

Etikaningsih, 2018; Ashraf, 2013).  

Namun penelitian-penelitian mengenai model  Writing Workshop dalam 

pembelajaran bahasa Perancis dengan menggunakan media sosial, terutama 

Instagram dalam konteks pembelajaran bahasa Perancis sebagai bahasa asing 

di negara non Frankofon (penutur bahasa Perancis), masih sedikit mendapat 

perhatian. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk dilakukan dalam 

upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih spesifik mengenai kontribusi 

penerapan model Writing Workshop dengan memanfaatkan media sosial dalam 

pembelajaran menulis bahasa Perancis. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 
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melakukan penelitian dengan judul “Model Writing Workshop Berbasis 

Instagram dalam Pembelajaran Menulis Teks Deskriptif Bahasa Perancis”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan 

permasalahan dalam bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut:  

1. Seberapa besar kemampuan menulis teks deskriptif mahasiswa sebelum dan 

sesudah penerapan model Writing Workshop berbasis Instagram? 

2. Apakah model Writing Workshop berbasis Instagram efektif digunakan 

dalam pembelajaran menulis teks deskriptif bahasa Perancis? 

3. Apa tanggapan mahasiswa terhadap penerapan model Writing Workshop 

berbasis Instagram dalam pembelajaran menulis teks deskriptif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:  

1. Mendeskripsikan kemampuan menulis teks deskriptif mahasiswa sebelum 

dan sesudah penerapan model Writing Workshop berbasis Instagram, 

2. Menguji tingkat efektivitas penerapan model Writing Workshop berbasis 

Instagram dalam pembelajaran menulis teks deskriptif bahasa Perancis, dan 

3. Menginformasikan tanggapan mahasiswa tentang penerapan model Writing 

Workshop berbasis Instagram dalam pembelajaran menulis teks deskriptif. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoretis maupun 

praktis. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan, 

khususnya dalam bidang pembelajaran menulis teks deskriptif. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian 

selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi pembelajar, hasil dari penelitian diharapkan dapat mengasah atau 

meningkatkan kemampuan pembelajar dalam keterampilan menulis teks 

deskriptif bahasa Perancis dengan model Writing Workshop berbasis 

Instagram. 

b. Bagi pengajar, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan dan saran mengenai model Writing Workshop berbasis 

Instagram yang dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

keterampilan menulis teks deskriptif Bahasa Perancis. 

c. Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan 

mengenai penggunaan model pembelajaran dalam keterampilan menulis 

teks deskriptif Bahasa Perancis.  

d. Bagi pembaca, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan 

dalam bidang penggunaan model Writing Workshop dalam menulis teks 

deskriptif.  

 

1.5 Struktur Organisasi Penelitian 

      Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari BAB I (Pendahuluan) yang 

terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. Dilanjutkan dengan BAB II (Kajian Pustaka) yang berisi 

teori-teori relevan yang akan digunakan dalam penelitian. Pembahasan dalam 

bab ini akan diawali dengan teori model pembelajaran menurut Eggen & 

Kauchak (2012), teori tentang model pembelajaran Writing Workshop, teori 

media pembelajaran, teori menulis menurut White (1986), Heaton (1975), dan 

Semi (1995), diikuti dengan teori tentang teks deskriptif. Berikutnya adalah 

BAB III (Metodologi Penelitian) yang mengemukakan metode penelitian, 

instrumen penelitian, populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan dan 

analisis data yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan 

BAB IV (Temuan dan Pembahasan) yang memaparkan analisis data yang telah 

diperoleh dari proses penelitian penerapan Model Writing Workshop berbasis 
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Instagram dalam pembelajaran menulis teks deskriptif bahasa Perancis. 

Kemudian di tutup dengan BAB V (Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi) 

yang memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian, serta 

saran dari peneliti. 

 


