
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun pelajaran 2013/2014, pemerintah sudah menerapkan kurikulum yang 

dikembangkan dari kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2013. 

Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 dan 

KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

secara terpadu. Implementasi kurikulum dilengkapi dengan buku siswa dan 

pedoman guru yang disediakan oleh pemerintah. Strategi ini memberikan jaminan 

terhadap kualitas isi atau bahan ajar dan penyajian buku serta bahan bagi pelatihan 

guru dalam keterampilan melakukan pembelajaran dan penilaian pada proses serta 

hasil belajar peserta didik Mahsun (2013). Tujuan dalam pembelajaran kurikulum 

2013 adalah untuk mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan 

hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara dan peradaban dunia. 

Pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP menekankan pada pembelajaran 

berbasis teks. Teks dimaknai sebagai satuan bahasa yang mengungkapkan makna 

secara kontekstual. Dalam kurikulum 2013 teks tidak diartikan sebagai bentuk 
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bahasa tulis. Teks itu adalah ungkapan pikiran manusia yang lengkap yang 

didalamnya ada situasi dan konteksnya (Mahsun, 2013). Dalam pembelajaran 

berbasis teks, pelajaran Bahasa Indonesia diajarkan bukan sekedar sebagai 

pengetahuan bahasa, melainkan sebagai teks yang mengemban fungsi untuk 

menjadi sumber aktualisasi diri penggunanya pada konteks sosial-budaya 

akademis. Teks dalam Kurikulum 2013 dapat dibedakan antara teks sastra dan 

teks nonsastra dan berupa teks lisan maupun tulisan. Pembelajaran berbasis teks, 

siswa menggunakan bahasa tidak hanya dijadikan sebagai sarana komunikasi, 

tetapi sebagai sarana mengembangkan kemampuan berpikir. Adapun materi 

pembelajaran di SMP/MTs pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ditemukan 14 

teks yang meliputi 3 teks sastra (23%) dan 11 teks nonsastra (77%) 

(Kemendikbud, 2013b). 

 

Substansi materi dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik dan kontekstual yang menekankan pada dimensi pedagogik 

modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Materi 

pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan 

logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau 

dongeng semata. Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran 

tersebut  meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring 

untuk semua mata pelajaran. 

 

Jika disandingkan dengan empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis, pembelajaran yang guru terapkan di dalam 

kelas mencakup semua keterampilan berbahasa tersebut. Sebagai contoh dalam 
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pembelajaran teks eksplanasi, guru membelajarkan siswa dengan menyimak 

materi pelajaran yang diberikan guru, setelah itu siswa diminta untuk bertanya 

maupun menanggapi dari pernyataan materi yang dijelaskan guru. Ketika guru 

sudah menjelaskan dan siswa menanggapi, siswa diminta untuk menganalisis teks 

yang ada dalam buku siswa. Dalam hal ini siswa diminta untuk membaca. 

Kemudian, siswa menuliskan hasil dari menjawab soal yang berhubungan dengan 

teks eksplanasi. Dari contoh kegiatan pembelajaran tersebut, secara tidak 

langsung pembelajaran tersebut memuat empat aspek keterampilan berbahasa. 

 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan ketika 

pembelajaran dilaksanakan. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif 

dan ekspresif dan selalu berhubungan dengan penalaran siswa dan hasil temuan 

siswa dalam pembelajaran serta dibuktikan dari kegiatan menulis. Dari kegiatan 

menulis, guru mengetahui tingkat pemahaman siswa selama pembelajaran. 

 

Untuk pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan istilah baru yang diterapkan 

pada  Bahasa Indonesia SMP kelas VII. Istilah baru tersebut yaitu teks eksplanasi. 

Teks eksplanasi ini merupakan jenis teks yang menjelaskan hubungan logis dari 

beberapa peristiwa. Pada teks eksplanasi, teks yang menerangkan atau 

menjelaskan mengenai fenomena alam maupun sosial. Dalam teks eksplanasi 

terdapat struktur teks, struktur tersebut meliputi, pernyataan umum, deretan 

penjelas, dan interpretasi (opsional). Teks eksplanasi yang terdapat dalam buku 

siswa adalah teks yang berkaitan dengan peristiwa alam, diantaranya teks tentang 

Tsunami dan Gempa Bumi (Mahsun, 2013). 



4 
 

 

Dari penjelasan kedua aspek di atas, alasan penulis memilih teks eksplanasi 

adalah untuk mengetahui istilah baru yang dipakai pada kurikulum 2013 dan 

penerapannya pada pembelajaran Bahasa Indonesia jenjang sekolah SMP. Maka  

penulis menyimpulkan bahwa menulis teks eksplanasi merupakan sebuah 

komponen yang dibelajarakan dalam suatu kegiatan belajara mengajar. Kegiatan 

menulis teks eksplanasi ini merupakan kegiatan dari hasil pengamatan siswa 

mengenai teks tersebut. Hasil akhir dari sebuah pembelajaran adalah menulis hasil 

observasi siswa mengenai teks eksplanasi, baik isi, struktur, maupun kebahasaan 

yang terdapat dalam teks eksplanasi. 

 

SMP Negeri 1 Tumijajar merupakan sekolah favorit se-Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. Pada Ujian Nasional tahun 2013, beberapa siswa mendapatkan 

nilai ujian tertinggi se-Provinsi Lampung pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Sekolah ini pada tahun pelajaran 2013/2014 merupakan salah satu dari empat 

sekolah yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat yang menggunakan dan 

menerapkan Kurikulum 2013 dan merupakan sekolah percontohan untuk 

pengembangan Kurikulum 2013. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian yang dilakukan, rumusan masalah adalah “Bagaimanakah 

pembelajaran menulis teks ekspalanasi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tumijajar 

tahun pelajaran 2013/2014. Dari rumusan tersebut, akan dirinci menjadi beberapa 

aspek, diantaranya sebagai berikut. 
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1. Bagaimana perencanaaan pembelajaran menulis teks eksplanasi siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Tumijajar Tahun Pelajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran teks menulis eksplanasi siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Tumijajar Tahun Pelajaran 2013/2014? 

3. Bagaimana penilaian Pembelajaran menulis teks eksplanasi siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Tumijajar Tahun Pelajaran 2013/2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran teks 

eksplanasi pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tumijajar Tahun Pelajaran 

2013/2014. Tujuan penelitian tersebut meliputi aspek-aspek berikut. 

a. Perencanaan pembelajaran menulis teks eksplanasi siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Tumijajar Tahun Pelajaran 2013/2014 

b. Pelaksanaan pembelajaran menulis teks eksplanasi siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Tumijajar Tahun Pelajaran 2013/2014 

c. Penilaian pembelajaran menulis teks eksplanasi siswa kelas VII SMP Negeri 

1 Tumijajar Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis. Adapun 

manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. 

a. Bagi peneliti dan pembaca dapat memberikan informasi mengenai 

pembelajaran teks eksplanasi yang terdapat dalam kurikulum 2013. 
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b. Bagi guru Bahasa Indonesia, dapat memberikan informasi tentang proses 

pelaksanaan pembelajaran menulis teks eksplanasi siswa kelas VII SMP N 1 

Tumijajar tahun pelajaran 2013/2014. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Subjek pada penelitian ini adalah guru dan siswa dalam bidang studi Bahasa 

Indonesia dan siswa kelas VII SMP N 1 Tumijajar tahun pelajaran 

2013/2014. 

2. Objek dalam penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajaran menulis teks eksplanasi di SMP N 1 Tumijajar. 

3. Tempat penelitian yaitu di SMP N 1 Tumijajar. 

4. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 10-12 Februari 2014 semester 

genap Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

 

 

 

 


