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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dalam 

rangka menyampaikan maksud atau tujuan, selain itu bahasa juga digunakan 

sebagai alat pemersatu suatu bangsa. Bahasa pemersatu atau bahasa nasional yang 

digunakan oleh bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia, semenjak ditetapkan 

sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia telah dibelajarkan di seluruh jenjang 

pendidikan, serta menjadi salah satu mata pelajaran wajib baik dari tingkat 

sekolah dasar, menengah, maupun sekolah tinggi atau universitas di Indonesia. 

 

Semua mata pelajaran termasuk bahasa Indonesia tertuang dalam kurikulum yang 

diberlakukan oleh pemerintah semenjak tahun pelajaran 2013/2014 yaitu 

kurikulum 2013. Pemerintah terus berusaha untuk menyempurnakan Kurikulum 

2013 karena sistem pendidikan berdasarkan Kurikulum 2013 ini dianggap lebih 

baik dari kurikulum sebelumnya, Kurikulum 2013 tidak hanya menekankan pada 

segi kognitif atau pengetahuannya saja melainkan juga diintegrasikan pada segi 

religi, sosial, dan keterampilan yang tertuang pada kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. Ada banyak pertimbangan dari pemerintah untuk tetap 

memberlakukan Kurikulum 2013 dan secara perlahan menerapkannya di seluruh 

sekolah di Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan.  
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Pada Kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi berbasis teks, 

pembelajaran berbasis teks ini didasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa 

manusia hidup dalam dunia kata-kata, bila kata-kata dirangkai untuk 

mengomunikasikan gagasan/makna sebenarnya kita telah menciptakan teks 

(Anderson dalam Priyatni, 2014:65). Teks yang dibelajarkan bermacam-macam 

namun salah satunya adalah teks eksposisi, eksposisi merupakan karangan yang 

memaparkan suatu hal untuk menambah pengetahuan pembaca.  

 

Teks eksposisi ini telah dibelajarkan di kelas VII SMP, materi ini dituangkan 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang salah satu Kompetensi 

Dasarnya menuntut siswa untuk dapat menulis teks eksposisi yaitu pada KD 4.2 

Menyusun teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan 

cerita pendek sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat, baik secara lisan 

maupun tulisan. Materi pelajaran bahasa Indonesia memiliki peranan penting 

dalam pendidikan, karena melalui pembelajaran bahasa Indonesia peserta didik 

akan belajar menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sebagai empat 

keterampilan berbahasa menurut (Tarigan, 1994:1). Di antara empat keterampilan 

tersebut, menulis merupakan keterampilan yang paling tinggi tingkatannya karena 

untuk dapat menulis harus melewati tiga keterampilan berbahasa yang lain yaitu 

mulai dari menyimak, lalu berbicara, kemudian membaca selanjutnya menulis.  

 

Menulis merupakan sebuah kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan 

seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis, menuangkan apa yang ada pada 

pikiran dan perasaan tentu bukan suatu hal mudah jika kita belum terbiasa 

menulis, karena menulis memerlukan kemampuan mengolah kata, menguasai tata 
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bahasa, serta berpengetahuan luas. Selain itu untuk menghasilkan tulisan yang 

baik tentu harus melalui latihan yang intensif, banyak membaca, serta kritis dalam 

menerima berbagai informasi sebagai bahan atau materi dalam menuangkan 

gagasan ke dalam bentuk tulisan.  

 

Membelajarkan sebuah materi kepada siswa di dalam kelas akan sulit jika seorang 

guru tidak memiliki strategi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum 

memulai suatu proses pembelajaran, guru harus menyiapkan berbagai hal yang 

dapat menunjang keberhasilan dalam belajar. Oleh karena itu, guru harus 

memiliki rencana berupa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan di dalam kelas 

dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia secara maksimal.  

 

Adapun strategi pembelajaran yang disarankan oleh Kurikulum 2013 adalah 

strategi pembelajaran saintifik atau ilmiah. Pendekatan saintifik dimaksudkan 

untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami  

berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal 

dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh 

karena itu, kondisi pembelajaran yang tercipta diarahkan untuk mendorong 

peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber  melalui observasi, dan 

bukan hanya menerima informasi dari guru.  

 

Pendekatan saintifik terdiri atas kegiatan mengamati, menanya, menganalisis, 

mengeksplorasi, dan mengomunikasi. Kegiatan dalam strategi ini jika 

dilaksanakan dengan baik tentu akan sangat membantu kelancaran dalam proses 

pembelajaran yang telah direncanakan serta dapat mencapai tujuan pembelajaran 

secara efektif. Selain strategi, hal yang menjadi sarana dalam mencapai tujuan 
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pembelajaran secara efektif yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran 

adalah alat atau perangkat yang berguna untuk membantu guru dalam 

menyampaikan materi kepada peserta didik atau segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta 

didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. 

   

Seperti yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII 

SMPN 1 Seputih Matram, Lampung Tengah ketika penulis melakukan observasi, 

guru secara kreatif memanfaatkan media pembelajaran supaya proses pem-

belajaran menjadi lebih menarik minat belajar siswa, salah satu media yang 

digunakan adalah media audio visual. Media audio visual adalah media yang 

memiliki banyak kelebihan karena terdiri dari unsur audio (suara) dan visual 

(gambar).  

 

Media ini dimanfaatkan pada salah satu kompetensi dasar yaitu menyusun teks 

eksposisi yang terdapat dalam RPP pada KD 4.2. Kegiatan siswa dalam proses 

pembelajaran ini adalah mengamati video yang ditampilkan oleh guru kemudian 

siswa menulis teks eksposisi melalui tampilan video tersebut. Berdasarkan hal 

tersebut penulis merasa penting untuk meneliti kemampuan menulis teks eksposisi 

melalui pemanfaatan media audio visual pada siswa kelas VII SMPN 1 Seputih 

Matram tahun pelajaran 2014/2015. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimanakah kemampuan menulis teks eksposisi melalui pemanfaatan media 

audio visual pada siswa kelas VII SMPN 1 Seputih Mataram tahun pelajaran 

2014/2015?  

2. Bagaimanakan pemanfaatan media audio visual yang digunakan oleh guru 

dalam pembelajaran menulis teks eksposisi pada siswa kelas VII SMPN 1 

Seputih Mataram tahun pelajaran 2014/2015? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat dua tujuan, yaitu:  

1. mendeskripsikan kemampuan menulis teks eksposisi melalui pemanfaatan 

media audio visual pada siswa kelas VII SMPN 1 Seputih Mataram tahun 

pelajaran 2014/2015.  

2. Mendeskripsikan pemanfaatan media audio visual yang dilakukan oleh guru 

dalam pembelajaran menulis teks eksposisi pada siswa kelas VII SMPN 1 

Seputih Mataram tahun pelajaran 2014/2015. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi berbagai kalangan. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia SMPN 1 Seputih Mataram, penelitian 

ini berguna untuk memberikan informasi mengenai proses dan hasil belajar 
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menulis teks eksposisi melalui pemanfaatan media audio visual pada siswa kelas 

VII SMPN 1 Seputih Mataram tahun pelajaran 2014/2015. 

 

2. Sekolah Tempat Dilaksanakannya Penelitian 

Sekolah lebih menyadari pentingnya memanfaatkan media dalam mencapai 

keberhasilan suatu pembelajaran, sehingga sekolah dapat melengkapi penyediaan 

fasilitas sekolah yang mampu membantu tenaga pengajar ketika melakukan proses 

pembelajaran. 

 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Berikut adalah ruang lingkup dalam penelitian ini. 

1. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 1 Seputih Mataram Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

2. Objek penelitian ini adalah kemampuan menulis teks eksposisi melalui 

pemanfaatan media audio visual pada siswa kelas VII SMPN 1 Seputih 

Mataram tahun pelajaran 2014/2015. 

3. Lokasi penelitian dilaksanakan di SMPN 1 Seputih Mataram, Lampung 

Tengah. 

 


