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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Pembelajaran Bahasa Indonesia terdiri atas pembelajaran bahasa dan sastra. 

Kedua hal tersebut memiliki empat aspek masing-masing diantaranya membaca, 

menulis, berbicara, dan mendengarkan. Dari keempat aspek ini diharapkan 

mampu mengarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa 

maupun bersastra. Melalui pembelajaran Bahasa Indonesia diharapkan mampu 

mengarahkan siswa menghasilkan suatu karya, baik secara lisan maupun tulis. 

Dalam hal ini siswa mampu menghasilkan suatu karya, berupa lisan maupun tulis 

yang diarahkan sesuai empat aspek pembelajaran Bahasa Indonesia baik dalam 

hal kebahasaan maupun kesastraan.   

 
Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia lebih condong mempelajari kebahasaan 

dibandingkan pembelajaran sastra. Seperti yang terdapat pada tujuan 

pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu 1) siswa menghargai dan membanggakan 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan; 2) siswa memahami bahasa Indonesia 

dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan; 3) siswa 

memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, kematangan emosional, kematangan sosial; 4) siswa 
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memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa (berbicara dan menulis); 5) siswa 

mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memgembangkan 

kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa; 6) siswa menghargai dan mengembangkan sastra 

Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia (Suliani, 

2004: 7). Dari beberapa tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia lebih banyak 

bertujuan untuk mempelajari kebahasaannya. Sesuai dengan standar kompetensi 

yang ada di SMP maupun di SMA. Dari standar kompetensi yang ada, siswa 

dituntut untuk memiliki kemampuan berbahasa maupun kesastraan sehingga, 

siswa mampu menjadi siswa yang berhasil dalam belajar. Selain itu diharuskan 

untuk menguasai dan memahami materi kesastraan maupun kebahasaan melalui 

keempat aspek tersebut. Karena dengan keempat aspek tersebut siswa mampu 

memahami materi pembelajaran Bahasa Indonesia dengan baik.  

 
Dari keempat aspek tersebut diasumsikan memiliki hubungan atau pengaruh 

misalnya saja membaca dengan menulis. Dengan melakukan kegiatan membaca, 

siswa diharapkan memiliki kemampuan menulis khususnya menulis teks pidato 

karena, dijenjang sekolah menengah pertama (SMP) kelas IX diharapkan mampu 

menulis sebuah teks pidato sebagai awal dalam aspek berbicara. Sebelum 

berpidato siswa harus mampu membuat teks terlebih dahulu untuk memahami hal 

apa saja yang akan disampaikan dalam pidato. Untuk menghasilkan sebuah tulisan 

siswa harus memiliki referensi sebagai informasi. Dengan membaca siswa 

memiliki kemampuan menulis karena menurut Trim, (2011: 1) mendefenisikan 

kemampuan menulis adalah kemampuan tingkat tinggi yang hanya dimiliki orang-

orang terpelajar. Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal dalam 
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kemampuan menulis siswa perlu membaca sebagai sumber informasi untuk 

menghasilkan tulisan yang berkualitas.  

 
Crawley dan Mountain, (dalam Rahim 2005: 2) berpendapat bahwa Membaca 

pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya 

sekadar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktifitas visual, berpikir, 

psikolingustik, dan metakognitif. Hal serupa dikatakan oleh Tarigan (dalam Alek 

dkk 2010: 74) membaca ialah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui 

media kata-kata bahasa tulis. Dengan membaca secara tidak langsung siswa 

memperoleh informasi baru untuk referensi saat melakukan kegiatan lisan 

maupun tulis. Untuk melakukannya siswa perlu adanya minat dalam membaca 

sebagai salah satu kegiatan belajar. Dengan adanya minat, siswa akan lebih 

mudah menerima informasi dari membaca. Secara sederhana, minat (interest) 

berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu (Syah, 2010: 129). Artinya siswa memiliki keinginan dari dalam 

dirinya tanpa adanya paksaan dari manapun untuk suatu hal misalnya membaca. 

Sehingga dalam memperoleh informasi akan lebih mudah didapat yang sesuai 

dengan keinginan hati dari siswa. 

 
Dalam hal ini siswa mampu mendapatkan hasil belajar dalam kemampuan 

menulis dengan membaca. Sesuai dengan standar kompetensi SMP kelas IX pada 

aspek menulis teks pidato. Siswa diharapkan memiliki kemampuan menulis teks 

pidato. Untuk memiliki kemampuan menulis teks pidato, siswa memerlukan 

referensi untuk informasi berupa bacaan yang mendukung. Akan tetapi dalam 
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proses membaca jika tidak didasari dengan adanya minat maka tidak akan 

memperoleh informasi secar maksimal. Karena dengan adanya minat baca, 

memperoleh informasi akan lebih mudah didapat yang sesuai dengan keinginan 

hati dari siswa. Sehingga menghasilkan tulisan yang sesuai dengan ketentuannya. 

kemampuan menulis siswa yang membaca dengan yang tidak membaca atau 

kurang membaca akan menghasilkan sebuah tulisan yang berbeda. Selain 

pengaruh dari minta baca, dalam proses belajar mengajar penggunaan model 

pembelajaran akan memengaruhi hasil kemampuan menulis teks pidato siswa. 

Dengan adanya pemilihan model pembelajaran yang tepat akan memudahkan 

siswa dalam menerima materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. 

Model pembelajaran yang digunakan guru di SMP Negeri 2 Tambun Selatan 

Bekasi yaitu model pembelajaran CTL tipe Pemodelan khususnya untuk materi 

pembelajaran menulis teks pidato pada kelas IX. 

 
Pada pemilihan model pembelajaran sangatlah penting diperhatikan. Karena 

apabila pemilihan model pembelajaran kurang tepat dan tidak sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan tentu berdampak terhadap hasil belajar siswa. 

Dalam hal ini model yang ingin di bandingkan yaitu model pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD. Model pembelajaran ini diharapkan dapat membantu siswa 

untuk memudahkan memahami materi ajar dengan kerja sama kelompok. Karena 

dengan hasil pekerjaan yang dikerjakan secara kelompok umumnya akan lebih 

baik dibandingkan dengan pekerjaan secara individu. Begitu juga dengan hasil 

berpikir. Hasil berpikir 5 kepala lebih banyak saran dan informasi lebih banyak 

dibandingkan 1 kepala. 
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Dengan adanya perbandingan dalam penggunaan model pembelajaran akan 

mengetahui model pembelajaran mana yang lebih tepat untuk materi tersebut. 

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh minat baca dan model 

pembelajaran terhadap kemampuan menulis teks pidato siswa sangat diperlukan. 

Selain untuk mengetahui seberapa pengaruhnya minat baca terhadap kemampuan 

menulis pidato tetapi, materi pidato terdapat pada SK-KD di jenjang pendidikan 

menengah pertama kelas IX semester genap. Selanjutnya, ada pada jenjang 

pendidikan menengah atas kelas X semester ganjil. Adanya kurikulum yang jelas 

mengenai pembelajaran menulis teks pidato diharapkan dapat meningkatkan 

minat baca siswa untuk menghasilkan sebuah tulisan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang muncul 

adalah sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh minat baca (��) terhadap kemampuan menulis teks 

pidato (Y) siswa SMP Negeri 2 Tambun Selatan Bekasi Tahun Pelajaran 

2013/2014? 

2. Apakah ada pengaruh model pembelajaran (��) terhadap kemampuan menulis 

teks pidato (Y) siswa SMP Negeri 2 Tambun Selatan Bekasi Tahun Pelajaran 

2013/2014? 

3. Apakah ada pengaruh minat baca (��) dan model pembelajaran (��) terhadap 

kemampuan menulis teks pidato (Y) siswa SMP Negeri 2 Tambun Selatan 

Bekasi Tahun Pelajaran 2013/2014? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
 

Pada suatu penelitian tetntu memiliki tujuan untuk mengetahui suatu hal maka 

dilakukan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memiliki beberapa 

tujuan, di antaranya adalah sebagai berikut. 

1.  Mendeskripsikan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 2 Tambun Selatan 

Bekasi Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran di SMP Negeri 2 Tambun 

Selatan Bekasi Tahun Pelajaran 2013/2014. 

3. Mendeskripsikan kemampuan menulis teks pidato siswa SMP Negeri 2 

Tambun Selatan Bekasi Tahun Pelajaran 2013/2014. 

4. Mengetahui ada atau tidak pengaruh minat baca dan model pembelajaran 

terhadap kemampuan menulis teks pidato siswa kelas IX SMP Negeri 2 

Tambun Selatan Bekasi Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 
1.4 Manfaat Penenlitian 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak dibawah 

ini, antara lain: 

 
1. bagi peneliti 

Sebagai sarana pembelajaran bagi peneliti dalam membuat karya ilmiah dan 

mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan serta untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh minat baca dan model pembelajaran 

terhadap kemampuan menulis teks pidato siswa kelas IX SMP Negeri 2 

Tambun Selatan Bekasi Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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2. bagi guru 

Memberikan gambaran terhadap guru bidang studi Bahasa Indonesia 

khususnya di SMP Negeri 2 Tambun Selatan Bekasi Tahun Pelajaran 

2013/2014 mengenai pengaruh minat baca dan model pembelajaran terhadap 

kemampuan siswa kelas IX dalam menulis teks pidato. 

3. bagi siswa 

Sebagai bahan evaluasi siswa untuk meningkatkan dalam kegiatan menulis 

dan aktif dalam membaca. 

 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 
Ruang lingkup penelitian ini meliputi 

1. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Negeri 2 Tambun Selatan 

Bekasi Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Objek penelitian ini adalah kemampuan menulis teks pidato meliputi 

a. Sistematika penulisan teks pidato (pendahuluan, isi, dan penutup) 

b. Penggunaan kalimat 

c. Pemilihan diksi 

d. Penggunaan ejaan 

 
3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri 2 Tambun Selatan Bekasi Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2013/2014. 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN



