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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

    

1.1   Latar Belakang 

Menulis merupakan keterampilan yang harus dikuasai setiap siswa melalui proses 

yang cukup panjang. Menulis memerlukan adanya pengetahuan, waktu dan 

pengalaman. Selain fasilitator dan motivator guru dituntut profesional dalam 

menguasai materi agar siswa memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran 

dan dapat mengungkapkan ide-idenya dalam bentuk tulisan. Ide-ide itu dapat 

digali dari berbagai sumber, misalnya dengan membaca, menyimak, atau 

mendengarkan pembicaraan orang lain bahkan dari suatu bentuk yang dilihatnya.  

 

Menulis adalah sebagai kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya (Suparno dan Yunus, 

2008:1.3). Oleh sebab itu, dapat dikemukakan bahwa menulis merupakan suatu 

rangkaian proses mulai dari memikirkan gagasan yang akan disampaikan kepada 

pembaca sampai dengan menentukan cara mengungkapkan atau menyajikan 

gagasan itu dalam rangkaian kalimat. Kegiatan menulis bermanfaat untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir dan memperluas wawasan karena sebuah 

tulisan sangat dipengaruhi oleh wawasan yang dimiliki seseorang yang 

menulisnya. 
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Menulis membutuhkan kemampuan mengorganisasikan pikiran, banyak pilihan 

kata yang sulit untuk  dipakai secara tepat guna membentuk rangkaian kalimat 

yang mengandung pikiran pokok yang tepat. Kegiatan menulis juga membutuhkan 

latihan karena dengan berlatih dapat memotivasi diri untuk mengembangkan ide-

ide yang dimiliki. Seseorang dengan banyak berlatih menulis akan semakin mahir 

untuk menuangkan ide-ide yang ada dalam pikirannya. Setelah terbiasa menulis, 

seseorang akan merasa senang atau nyaman untuk menulis, sehingga menulis 

bukanlah sebagai suatu yang menyebalkan, tetapi sesuatu yang menyenangkan. 

Sebelum sampai pada rangkaian kalimat yang baik, setiap penulis harus mampu 

mengungkapkan pikirannya, minimal lewat apa yang di lihat. 

 

Salah satu cara supaya siswa terampil dalam menulis adalah melatih siswa 

mengubah teks wawancara menjadi narasi. Mengubah teks wawancara menjadi 

narasi merupakan suatu kegiatan memaparkan suatu dialog dalam bentuk tulisan. 

Narasi adalah karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa. Karangan jenis 

ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya 

(kronologis), dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan 

kejadian, dan agar pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. Teks 

wawancara merupakan bentuk penyajian informasi berupa tanya jawab antara 

pewawancara dan narasumber. Untuk menceritakan atau menyampaikan kembali 

hasil wawancara kepada orang lain, teks wawancara perlu diubah dalam bentuk 

narasi. Narasi merupakan bentuk karangan pengisahan suatu cerita atau kejadian. 

 

Dalam kurikulum KTSP sekolah menengah pertama semester 2 kelas VII, 

tepatnya pem-belajaran dengan Kompetensi Dasar (KD) yaitu mengubah teks 
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wawancara menjadi narasi dengan memperhatikan cara penulisan kalimat 

langsung dan tak langsung, dengan indikator: (1) mampu mengubah kaimat 

langsung dalam wawancara menjadi kalimat tidak langsung, (2) mampu 

mengubah teks wawancara menjadi narasi. Dengan kompetensi ini siswa dituntut 

untuk memiliki keterampilan berbahasa, khususnya terampil menulis narasi. 

 

Realitanya pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Taman Siswa Gedong Tataan 

Khususnya siswa kelas VII-A SMP Taman Siswa Gedong Tataan, lebih-lebih 

pada kompetensi menulis narasi belum memuaskan. Hal ini dibuktikan oleh hasil 

ulangan harian siswa, kemampuan siswa mengubah teks wawancara menjadi 

karangan narasi masih rendah, lebih dari 80% siswa tidak mampu menulis narasi 

dan mendapat nilai di bawah KKM sekolah tersebut, yaitu 65,00. Dari 30 siswa 

hanya 2 siswa yang memiliki tingkat kemampuan baik, dengan persentase 6,56%,  

siswa memiliki tingkat kemampuan cukup dengan persentase 15,56%, 15 siswa 

memiliki tingkat kemampuan kurang dengan persentase 50%, dan 26,56% siswa 

memiliki tingkat kemampuan sangat kurang yang terdiri dari 8 siswa. Hasil 

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 1.1  Sebaran Jumlah Siswa Menurut Klasifikasi Rentang Nilai Hasil   

Ulangan Harian Mengubah Teks Wawancara Menjadi Karangan   

Narasi Siswa Kelas VII-A SMP Taman Siswa        

Kategori Interval Jumlah Siswa Persentase (%) 
Baik sekali 85 – 100 - - 

Baik 75 – 84 2 6,56 

Sedang 60 – 74 5 15,56 

Kurang 40 – 59 15 50,00 

Sangat Kurang 0  - 39 8 26,56 

Jumlah  30 100 

(Sumber: Wali Kelas VII-A SMP Taman Siswa) 
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Beberapa faktor penyebab pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi 

karangan narasi, yaitu siswa kesulitan mengubah kalimat langsung dalam teks 

wawancara menjadi kalimat tak langsung dalam karangan narasi dan siswa kurang 

memahami struktur narasi sehingga siswa kesulitan dalam mengekspresikan ide, 

gagasan, pikiran dalam sebuah kalimat yang baik, kemudian menyusunnya dalam 

paragraf. Selain itu, penyampaian materi pelajaran dengan menggunakan metode 

ceramah yang kurang efektif yang mengakibatkan komunikasi satu arah. 

 

Berdasarkan gambaran di atas, guru dituntut untuk menguasai pengetahuan yang 

luas dan mendalam tentang apa yang diajarkan, juga penggunaan berbagai macam 

strategi dan metode pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran menulis sangat 

bergantung pada kreativitas guru dalam mendidik dan menggunakan metode yang 

tepat. Mengajar bukan hanya menyampaikan bahan pelajaran pada siswa, 

melainkan yang terpenting adalah bagaimana bahan pelajaran tersebut dapat 

disajikan dan dipelajari oleh siswa secara efektif dan efesien. Dalam pembelajaran 

sangat diperlukan adanya cara atau metode untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Agar tujuan tersebut tercapai dengan baik maka diperlukan kemampuan dalam 

memilih dan menggunakan metode mengajar. Untuk mencapai keberhasilan 

pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi karangan narasi, guru perlu 

menerapkan metode atau teknik secara selektif. Pemanfaatan metode yang tepat 

dalam penyampaian materi akan memudahkan ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Salah satu metode tersebut adalah teknik kerja kelompok.  

 

Teknik kerja kelompok adalah format pembelajaran yang menitikberatkan kepada 

interaksi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam suatu 
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kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bersama-sama. Teknik 

ini dapat digunakan jika guru mempunyai keyakinan bahwa untuk memahami 

topik yang dibicarakan perlu dilakukan pembelajaran dengan teknik kerja 

kelompok. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar di bawah 

pengawasan dan bimbingan guru. Di sana semua siswa dalam kelompok masing-

masing diserahi tugas oleh guru untuk memecahkan suatu masalah. Melalui teknik 

kerja kelompok siswa diharapkan mendapatkan masukan dari teman kelompoknya 

bagaimana urutan kejadian dalam teks wawancara, mengubah kalimat langsung 

menjadi kalimat tak langsung, tokoh dalam teks wawancara serta laur cerita. 

 

Berdasarkan uraian di atas akan dilakukan penelitian dengan judul “ Peningkatan 

Kemampuan Mengubah Teks Wawancara Menjadi Karangan Narasi Melalui 

Teknik Kerja Kelompok pada Siswa Kelas VII-A SMP Taman Siswa Gedong 

Tataan Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bertolak dari uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yakni 

secara khusus dan secara umum.  Rumusan masalah secara khusus adalah sebagai 

berikut “Bagaimanakah peningkatan proses dan hasil kemampuan mengubah teks 

wawancara menjadi karangan narasi melalui teknik kerja kelompok pada siswa 

kelas VII-A SMP Taman Siswa Gedong Tataan tahun pelajaran 2012/2013?” 

 

Selanjutnya, secara lebih rinci rumusan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah  perencanaan  pelaksanaan pembelajaran mengubah teks 

wawancara menjadi karangan narasi melalui teknik kerja kelompok pada siswa 

kelas VII-A SMP Taman Siswa Gedong Tataan? 
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2. Bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran mengubah teks wawancara 

menjadi karangan narasi melalui teknik kerja kelompok pada  siswa kelas VII-

A SMP Taman Siswa Gedong Tataan?  

3. Bagaimanakah penilaian hasil pembelajaran mengubah teks wawancara 

melalui teknik kerja kelompok pada siswa kelas VII-A SMP Taman Siswa 

Gedong Tataan? 

 

1.3  Tujuan Penelitian Tindakan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini dibagi dua yakni 

khusus dan umum. Penelitian tindakan ini tujuan khusus adalah untuk 

mendeskripsikan peningkatan kemampuan mengubah teks wawancara menjadi 

karangan narasi melalui teknik kerja kelompok pada siswa kelas VII-A SMP 

Taman Siswa Gedong Tataan tahun pelajaran 2012/2013.  

Selanjutnya tujuan secara lebih rinci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran peningkatan kemampuan 

mengubah teks wawancara menjadi karangan narasi melalui teknik kerja 

kelompok pada siswa kelas VII-A SMP Taman Siswa Gedong Tataan? 

2. Mendeskripsikan proses pelaksanaan peningkatan kemampuan mengubah teks 

wawancara menjadi karangan narasi melalui teknik kerja kelompok pada  siswa 

kelas VII-A SMP Taman Siswa Gedong Tataan?  

3. Mendeskripsikan penilaian hasil pembelajaran peningkatan kemampuan 

mengubah teks wawancara menjadi karangan narasi melalui teknik kerja 

kelompok pada  siswa kelas VII-A SMP Taman Siswa Gedong Tataan? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi 

pembaca dalam meningkatkan kemampuan siswa mengubah teks wawancara 

menjadi karangan narasi. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap pembelajaran menulis karangan narasi sehingga 

kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dapat ditingkatkan. 

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk guru dalam mengembangkan 

metode dan strategi guru dalam pembelajaran menulis dengan memperbaiki 

metode mengajar dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa. 

 


