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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran Bahasa Indonesia bertujuan memberikan keterampilan agar 

siswa mampu meguasai bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai 

tujuan ini ada empat aspek keterampilan berbahasa yang harus dikuasai, yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak dan berbicara dipelajari 

sebelum memasuki sekolah, sedangkan membaca dan menulis dipelajari di sekolah. 

Setiap keterampilan memiliki hubungan erat dengan ketiga keterampilan lainnya dan 

merupakan satu kesatuaan. Keempat aspek keterampilan berbahasa perlu 

mendapatkan perhatian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Dari keempat keterampilan bahasa tersebut, keterampilan membaca menjadi 

dasar kemampuan mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Dalman (2014:5) 

menyatakan, membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya 

untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan.  Iskandarwassid 

dan Sunendar (2009:246) menyatakan bahwa, membaca merupakan kegiatan untuk 

mendapatkan makna dari apa yang tertulis dalam teks. Dapat disimpulkan membaca 

merupakan proses kognitif yang berupaya menemukan informasi maupun makna dari 

apa yang tertulis di dalam teks. Oleh karena itu semakin banyak membaca, maka akan 

semakin banyak informasi yang didapat. 
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Keterampilan membaca lebih digunakan dalam penelitian ini, karena melalui 

proses membaca, akan menemukan berbagai informasi di dalamnya. Tujuan 

pembelajaran membaca di sekolah untuk mengungkapkan isi bacaan dengan cepat 

dan tepat, sekaligus dapat menumbuhkan sifat positif terhadap isi bacaan. Dengan 

demikian keterampilan membaca sangat diperlukan dalam mengidentifikasi teks 

eksplanasi, dengan kemampuan membaca siswa dapat menemukan berbagai 

informasi yang terdapat didalam teks eksplanasi, penomena-penomena yang terjadi, 

struktur, dan kaidah teks eksplanasi.  

Mengidentifikasi berasal dari bahas Latin, identitas, persamaan, identitas. 

1.Fakta, bukti, tanda, atau petunjuk mengenai identitas. 2. Pencarian atau penelitian 

ciri-ciri yang bersamaan. 3. Pengenalan tanda-tanda atau karakteristik suatu hal 

berdasarkan atau berpedoman pada tanda pengenal.  Dari pendapat di atas maka 

mengidentifikasi ialah menentukan identitas sesuai dengan petunjuk yang 

berpedoman pada tanda pengenal identitas tersebut. Komaruddin dan Yooke (2016: 

92). Sedangkan teks eksplanasi yang dikutip dari (Priyatni, 2014:82) yang 

menyatakan teks yang berisi penjelasan tentang proses yang berhubungaan dengan 

fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya disebut teks 

eksplanasi. Teks eksplanasi berasal dari pertanyaan penulis terkait “mengapa” dan 

“bagaimana” suatu fenomena terjadi.  

Pembelajaran teks eksplanasi terdapat dalam KD  3.9 mengidentifikasi 

informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang 

diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan 

isi secara tertulis. Mengidentifikasi informasi teks eksplanasi terdapat dalam silabus 
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kelas VIII, Kurikulum 2013. Materi pembelajaran ini perlu diajarkan kepada siswa 

dan perlu ditangani secara sungguh-sungguh sehingga pembelajaran mengidentifikasi 

informasi teks eksplanasi dapat terlaksana dengan baik.  

Penelitian mengidentifikasi itu sendiri telah dilakukan sebelumnya, yaitu 

oleh Nurhuzaipa (2014) dengan judul Kemampuan Mengidentifikasi  Unsur Intrinsik 

Naskah Drama dalam Buku Teks Bahasa dan Sastra Indonesia Siswa Kelas VIII A 

SMP Negeri 10 Batanghari Tahun Ajaran 2014/2015. Hasil penelitian yang dilakukan 

Nurhuzaipa menunjukkan bahwa kemampuan siswa tergolong kurang mampu, 

dengan nilai rata-rata 42,21. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhuzaipa memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan 

dari penelitian ini ialah “mengidentifikasi” atau menentukan sesuatu hal yang 

dilakukan oleh siswa. Perbedaan penelitiannya terletak pada substansi data yang 

diidentifikasi. Pada penelitian yang dilakukan  Nurhuzaipa data penelitiannya ialah 

kemampuan mengidentifikasi unsur intrinsik naskah drama, sedangkan data 

penelitian yang digunakan penulis ialah kemampuan mengidentifikasi teks 

eksplanasi, yang bersumber dari teks eksplanasi dalam buku pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas VIII.  

Oleh karen itu penulis menetapkan mengidentifikasi yang digunakan dalam 

penelitian ini. Secara umum memilih mengidentifikasi teks eksplanasi karena 

penelitian mengidentifikasi jarang dilakukan, dibandingkan dengan menulis, menulis 

telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti menulis prosa, berbagai 

jenis teks, berita, pidato, dan lain sebagainya. Banyaknya penelitian berhubungan 

dengan menulis, penulis melakukan sedikit perbedaan yaitu dengan mengidentifikasi 
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teks eksplanasi. Penelitian mengenai mengidentifikasi jarang dilakukan. Oleh karena 

itu peneliti akan meneliti bagaimana kemampuan siswa dalam mengidentifikasi teks 

eksplanasi. 

Teks eksplanasi  digunakan  dalam penelitian ini karena, teks eksplanasi 

hanya ada pada kurikulum 2013. Pada tahun ajaran sebelumnya teks eksplanasi 

terdapat pada kelas XI SMA, tapi setelah revisi pada tahun ajaran 2017/2018 teks 

eksplanasi terdapat pada kelas VIII SMP. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk 

meneliti tentang mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang 

menceritakan suatu kejadian atau fenomena-fenomena alam, budaya, sosial yang 

sesuai dengan kenyataan. Kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di lingkungan 

sekitar.  

Sekolah yang digunakan untuk penelitian ini ialah SMP Negeri 5 Kota Jambi, 

karena sekolah inilah menjadi tempat pertama penulis melakukan observasi mengenai 

mengidentifikasi teks eksplanasi. Teks eksplanasi juga baru pertama kali diajarkan di 

kelas VIII SMP Negeri 5 kota Jambi tahun ajaran 2017/2018. Penetapan SMP Negeri 

5 Kota Jambi bertujuan untuk melihat bagaimana kemampuan siswa dalam 

mengidentifikasi informasi teks eksplanasi, karena kelas VIII SMP Negeri Kota 

Jambi baru pertama kali menerapkan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2017/2018. 

Sebelumnya SMP tersebut menggunakan kurikulum KTSP.  

Kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas VIII, karena materi 

mengidentifikasi informasi teks eksplanasi terdapat dalam silabus kelas VIII 

kurikulum 2013. Jumlah kelas VIII di SMP Negeri 5 Kota Jambi ada sebelas kelas.  
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Kelas VIII di SMP Negri 5 Kota Jambi memiliki tingkat  kemampuan siswa yang 

beragam karena pembagian kelas dilakukan secara acak. Pada saat pembagian kelas 

tidak membuat kriteria, jadi setiap kelas siswanya mempunyai tingkatkemampuan 

yang sama, ada siswa yang mempunyai tingkat kemampuanyang tinggi dan ada juga 

yang mempunyai tingkat kemampuan yangbiasa saja. Sehingga kelas VIII Imenjadi 

objek penelitian peneliti karena telah ditentukan oleh pihak sekolah. 

Berdasarkan latar belakang, maka judul penelitian ini adalah “Kemampuan 

Mengidentifikai Informasi Teks Eksplanasi Siswa Kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota 

Jambi Tahun Ajaran 2017/2018”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakaan, maka yang menjadi 

rumusan masalah penelitian ialah “bagaimana kemampuan siswa kelas VIII I SMP 

Negeri 5 Kota Jambi tahun ajaran 2017/2018 mengidentifikasi informasi teks 

eksplanasi”? 

 1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan 

kemampuan mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi siswa kelas VIII I 

SMP Negeri 5 Kota Jambi tahun ajaran 2017/2018.  

1.4  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bersifat 

teoritis maupun bersifat praktis. 
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1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui kemampuan 

siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi tahun ajaran 2017/2018 dalam 

mengidentifikasi informasi teks eksplanasi dan dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran bagi dunia pendidikan tentang mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. 

1.4.2 Manfat Praktis 

Hasil dari penelitian ini  diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1) Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai kemampuan mengidentifikasi 

informasi teks eksplanasi siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi tahun 

ajaran 2017/2018. 

2) Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi guru dalam 

memberikan materi mengidentifikasi informasi teks eksplanasi dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

3) Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan, rujukan, bagi peneliti 

lainnya terutama berhubungan dengan kemampuan mengidentifikasi informasi 

teks eksplanasi. 

 

 

 

 

 

 


