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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena

itu, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan

keterampilan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, baik

secara lisan maupun tulisan (Tarigan, 1987:20). Komunikasi menggunakan

bahasa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu komunikasi lisan dan

komunikasi tertulis. Komunikasi lisan biasanya dilakukan melalui kegiatan

percakapan, pidato, dan lain-lain sedangkan komunikasi tertulis bisa dilakukan

dengan kegiatan menulis karangan, menulis buku harian, membaca dan

sebagainya. Melalui kedua sarana tersebut seseorang dapat mengemukakan

pikiran dan keinginannya kepada orang lain, memengaruhi atau dipengaruhi

orang lain. Belajar bahasa menekankan kepada empat keterampilan berbahasa,

yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis (Tarigan, 1982:20).

Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang cukup

kompleks. Keterampilan menulis menuntut sejumlah pengetahuan dan

keterampilan, seperti terampil memilih kata, terampil menuangkan gagasan,

serta pandai menyusun kalimat berdasarkan ejaan bahasa Indonesia yang

disempurnakan (EYD). Untuk membelajarkan siswa agar mampu

berkomunikasi khususnya dalam bahasa tulisan, pelaksanaan pembelajaran
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menulis hendaknya diarahkan pada kegiatan praktk menulis secara terus

menerus dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan secara benar.

Selama ini pembelajaran menulis yang dilakukan oleh guru kurang melibatkan

siswa untuk berlatih secara intensif sehingga hasil belajar siswa dalam menulis

masih rendah. Rendahnya hasil belajar siswa dalam menulis dapat juga

disebabkan oleh faktor guru dan siswa itu sendiri. Faktor guru misalnya, guru

terlalu banyak membebani siswa dengan teori-teori sehingga pembelajaran

menjadi sangat membosankan. Faktor siswa pun juga demikian, banyak siswa

menganggap bahwa pembelajaran menulis kurang bermakna dan kurang

menarik sehingga siswa malas berlatih menulis atau kurang berminat untuk

mengembangkan diri dalam pembelajaran menulis.

Keterampilan menulis yang dimiliki siswa tidaklah diperoleh atau dihasilkan

dari sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi keterampilan menulis

dihasilkan dari proses belajar (Tarigan, 1982: 9). Kemampuan menulis

bukanlah kemampuan yang diwariskan secara turun temurun, melainkan

merupakan hasil proses belajar mengajar dan ketekunan belajar (Akhadiah,

1988: 143). Profesi menulis dibangun tidak sekali jadi, tapi memakan waktu

relatif lama dan memerlukan keuletan, tahan kritik, banyak baca, dan tidak

mengenal lelah (Alwasilah, 2005:28). Dari ketiga pendapat tersebut terbukti

bahwa keterampilan menulis merupakan kemampuan untuk menuangkan ide,

gagasan dan perasaan yang dibangun tidak sekali jadi dan bukan faktor

keturunan, melainkan keterampilan yang harus selalu diasah dan dimotivasi.
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Keterampilan ini tidak hanya diperoleh dengan jalan mempelajari teori tentang

menulis saja, tetapi membutuhkan praktik dan latihan secara bertahap serta

berlanjut.

Salah satu jenis karangan adalah karangan persuasi. Karangan persuasi

merupakan suatu bentuk karangan yang di samping mengandung alasan-alasan

dan bukti atau fakta, juga mengandung ajakan atau imbauan agar pembaca

mau menerima dan mengakui pendapat atau kemauan penulis. Agar tujuannya

dapat tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan data

dan fakta.

Perlu disadari bahwa pembelajaran yang menyenangkan merupakan salah satu

faktor yang dapat menunjang keberhasilan suatu pembelajaran. Oleh karena

itu, dituntut kreatifitas yang tinggi dari para pengajar untuk selalu mencari

teknik dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif,  ini sangat penting

karena penggunaan media saat pembelajaran dapat menimbulkan suasana baru

yang nyaman dan tidak membosankan sehingga siswa lebih berkonsentrasi

dan mampu belajar dengan lebih mudah. Adapun alasan mengapa media

sangat penting dalam pembelajaran adalah membangkitkan keinginan dan

minat baru, membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar

(Wetty, 2004:58). Selain itu, menurut Hamalik dalam Arsyad (2000:15),

pemakaian media dalam proses belajar mengajar dapat membawa pengaruh

psikologi terhadap siswa.
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Di lain pihak, poster merupakan salah satu bentuk publikasi yang bertujuan

menarik perhatian atau pun bermaksud memengaruhi orang untuk membeli

suatu produk atau untuk melakukan tindakan positif yang sesuai dengan apa

yang tertera di poster tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan karangan persuasi

khususnya persuasi propaganda yaitu agar pembaca menuruti lalu melakukan

apa yang menjadi keinginan penulis. Jenis poster yang digunakan dalam

penelitian ini adalah poster layanan masyarakat yang berjumlah tiga buah.

Masing-masing memunyai tema kebersihan, narkoba, dan rokok. Penulis

memilih poster layanan masyarakat dengan alasan jenis poster ini merupakan

jenis poster yang bertujuan untuk memahami dan memedulikan kepentingan

bersama terkait dengan beberapa hal seperti pendidikan dan kesehatan.

Penggunaan poster juga dapat menjadi salah satu alternatif yang mampu

membangkitkan motivasi pembelajar dan menciptakan suasana belajar yang

santai, sehingga materi pembelajaran biasanya dapat dikuasai serta dipahami

dengan cepat.

SMA Negeri 1 Sungkai Selatan merupakan sekolah yang kemampuan menulis

karangan persuasi siswanya belum pernah diteliti sebelumnya. Hal ini

dikatakan oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Oleh

karena itu, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian

kemampuan menulis karangan persuasi di SMA Negeri 1 Sungkai Selatan.

Berdasrkan pemikiran tersebut, penulis melakukan penelitian tentang

kemampuan menulis karangan persuasi berdasarkan media poster siswa kelas

X SMA Negeri 1 Sungkai Selatan tahun pelajaran 2010/2011.
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B. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini

yakni “bagaimanakah kemampuan menulis karangan persuasi berdasarkan

media poster siswa kelas X SMA Negeri 1 Sungkai Selatan tahun pelajaran

2010/2011?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan kemampuan

menulis karangan persuasi berdasarkan media poster siswa kelas X SMA

Negeri 1 Sungkai Selatan tahun pelajaran 2010/2011.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk (1) memberikan

pengetahuan kepada guru tetang alternatif media yang digunakan untuk

pembelajaran menulis, dalam hal ini menggunakan media poster sebagai

media untuk menulis karangan persuasi dan (2) mengembangkan dan

meningkatkan kemampuan, bakat, serta minat siswa dalam pembelajaran

menulis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup hal-hal berikut ini.

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Sungkai Selatan

tahun pelajaran 2010/2011.
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2. Objek penelitian adalah kemampuan siswa dalam menulis karangan

persuasi menggunakan media poster.

3. Unsur-unsur karangan yang meliputi isi karangan, aspek kebahasaan, dan

aspek penulisan.


