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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah  

Pembelajaran keterampilan berbahasa merupakan keterampilan yang 

memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Keterampilan 

berbahasa tersebut yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis. Kita tidak mungkin mencapai suatu tahap keterampilan berbicara tanpa 

melalui proses menyimak terlebih dahulu, begitupun keterampilan membaca dan 

menulis. Bahasa Indonesia merupakan salah satu sarana komunikasi bagi 

masyarakat Indonesia. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik dibutuhkan 

kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu keempat 

aspek keterampilan berbahasa tersebut mempunyai hubungan yang erat antara 

aspek keterampilan yang satu dengan aspek keterampilan yang lainnya.  

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

harus diajarkan kepada siswa. Keterampilan menulis mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan menulis merupakan 

syarat untuk berkecimpung dalam berbagai macam bidang atau kegiatan. Hal ini 

mengandung pengertian betapa pentingnya keterampilan dan kemampuan menulis 

dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan salah satunya dipengaruhi oleh 

suasana belajar dikelas. Siswa harus memperoleh suasana belajar yang 

menyenangkan, menarik, dan bermanfaat. Dalam hal ini, persiapan dan proses 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas sangat berpengaruh agar dapat 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, seorang guru harus memiliki 
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pengetahuan dan wawasan tentang kemampuan menyimpulkan pembelajaran-

pembelajaran yang dimodifikasi dengan kondisi kelas saat pembelajaran 

berlangsung.
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Menulis adalah menuangkan suatu pikiran atau gagasan ke dalam bentuk teks. Oleh 

karena itu menulis adalah sebuah proses penyampaian perasaan kepada pembaca. Menurut 

Tarigan (2013: 22) menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang atau grafik 

yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat 

membaca lambang grafik tersebut.  

Menulis bisa menjadi salah satu tolak ukur intelektual seseorang, karena dalam 

keterampilan berbahasa, menulis menjadi bagian tertinggi. Sebelum menulis seseorang harus 

mampu terlebih dahulu menguasai ketiga keterampilan dalam berbahasa, yakni menyimak, 

berbicara, dan membaca. Oleh karena itu tidak semua orang mampu menghasilkan tulisan 

yang mampu diterima orang lain, sekalipun ia pandai dalam berbicara. 

Keterampilan menulis merupakan bagian yang terpisahkan dalam seluruh proses 

belajar yang dialami oleh siswa, karena kegiatan menulis mempunyai banyak keuntungan 

yaitu, dengan menulis kita dapat menggali kemampuan dan potensi diri kita. Melalui kegiatan 

menulis kita dapat mengembangkan berbagai gagasan, kegiatan menulis memaksa kita lebih 

banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang kita 

tulis. Menulis berarti mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta mengungkapkan 

secara tersirat, melalui tulisan kita dapat meninjau serta menilai gagasan kita akan lebih 

mudah memecahkan permasalahan, yaitu menganalisisnya secara tersurat dalam konteks 

yang lebih lengkap. Pembelajaran menulis berita terdapat pada kurikulum 2013 merupakan 

aplikasi dari Kompetensi Dasar 3.1 Mengidentifikasikan unsur-unsur teks berita 

(membanggakan dan memotivasi) yang didengar dan dibaca. 4.2 Menyajikan data dan 

informasi dalam bentuk berita secara tertulis dengan memperhatikan struktur berita. Tujuan 

dari KD tersebut adalah siswa mampu menulis teks berita dengan memperhatikan unsur-

unsur berita dan pola penyajiannya. 
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Salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam materi menulis berita adalah 

model Group Investigation, karena model pembelajaran group investigation adalah model 

pembelajaran yang menekankan kepada siswa untuk lebih aktif mencari, mengelolah, 

menyelidiki, dan menilai berbagai informasi secara kritis sehingga apabila menerapkan 

model group investigation dikelas peserta didik tidak merasa kesulitan umtuk mengikuti 

model yang guru terapkan (Fathurrohman, 2015). Pada metode ini, siswa diarahkan untuk 

melakukan suatu investigasi atau suatu penyelidikan tentang suatu objek yang berhubungan 

dengan topik yang dibicarakan dalam pembelajaran. Model pembelajaran group investigation 

adalah salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang memiliki titik tekan pada 

partisipasi dan aktifitas siswa untuk mencari sendiri materi atau segala sesuatu mengenai 

materi pelajaran yang akan dipelajari (Kurniasih dan Sani, 2015: 71). Dengan menggunakan 

model group investigation  pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa diberikan 

kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok dan teman sebaya.  

 

 Berdasarkan observasi, didapatkan informasi dari siswa dan guru bahwa pelajaran 

menulis teks berita masih belum optimal. Proses pembelajaran guru belum menggunakan 

model pembelajaran yang bervariasi. Guru sering menggunakan motode konvensional, tidak 

terpaut pada model pembelajaran tertentu. Sehingga suasana proses pembelajaran cenderung 

monoton dan kurangnya antusias dari siswa. Pembelajaran yang terjadi juga membosankan 

dan siswa tidak tertarik dengan model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dan juga 

siswa merasa bingung untuk mengolah data berupa fakta dan opini yang akan dijadikan teks 

berita. Selain itu, hubungan sosial, yang harus terjalin antar siswa untuk dapat saling bertukar 

pikiran juga masih kurang, sehingga menyebabkan siswa memiliki rasa acuh tak acuh 

terhadap temannya. Hal inilah yang menyebabkan pembelajaran menulis teks berita kurang 

diminati oleh siswa.  
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Penulis memilih model Group Investigation pada materi menulis teks berita karena 

dengan menggunakan model ini menekan siswa untuk berperan aktif dan komunikatif saat 

pembelajaran berlangsung, saling bekerja sama dan melakukan interaksi diantara siswa dalam 

kelompok, tanpa melihat pada latar belakang yang dimiliki oleh masing-masing siswa, serta 

menumbuhkan motivasi dalam diri siswa, agar aktif dalam kegiatan proses belajar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Perngaruh Model Group Investigation terhadap Keterampilan Menulis Teks Berita 

dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VIII SMP Negeri 14 Kota Jambi”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, beberapa masalah 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1.2.1 Kurangnya variasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

1.2.2 Siswa merasa bingung mengolah data yang berupa fakta dan opini yang akan 

dijadikan teks berita. 

1.2.3 Tujuan pembelajaran yang diharapkan tidak terwujud. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, dapat diungkapkan bahwa topik 

penelitian ini mempunyai permasalahan yang luas, sehingga perlu ada batasan masalah agar 

permasalahan yang diteliti terfokus. Permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian 

ini dibatasi pada ada atau tidak pengaruh penggunaan Model Group Investigation terhadap 

keterampilan menulis teks berita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas VIII 

SMP 14 Kota Jambi. 
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1.4 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh model group 

investigation terhadap keterampilan menulis teks berita dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kelas VIII SMP Negeri 14 Kota Jambi? 

 

 

 

1.5Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaruh model Group Investigation 

terhadap keterampilan menulis teks berita dalam pembelajaran  Bahasa Indonesia siswa kelas 

VIII SMP Negeri 14 Kota Jambi. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

1. Hasil penelitian ini untuk menambah pemahaman pengembangan pengetahuan dan 

memperluas wawasan berfikir. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan meneliti 

permasalahan tersebut. 

1.6.2. Manfaat Praktis  

1. manfaat untuk guru penelitian ini dapat memberikan masukan bagi guru mengenai 

variasi model pembelajaran sebagai usaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

sesuai dengan materi pembelajaran. 
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2. Manfaat untuk siswa dengan penelitian ini diharapkan terjadi perubahan pada diri 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 

3. Manfaat untuk sekolah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang baik pada sekolah tersebut dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar di 

sekolah. 

4. Manfaat untuk peneliti menambah wawasan pengalaman, serta kemampuan berfikir 

kritis terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

 


