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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan di Indonesia tidak dapat terlepas dari pembelajaran 

bahasa. Pembelajaran bahasa Indonesia menjadi salah satu pembelajaran 

bahasa yang wajib dipelajari dan diajarkan. Pembelajaran bahasa Indonesia 

pada hakikatnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi 

secara efektif dalam membangun dan membina hubungan, mengungkapkan 

dan saling bertukar pengetahuan, keterampilan dan sikap berbahasa. Maka dari 

itu, proses pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi 

pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai penutur bahasa Indonesia yang 

komunikatif dan produktif.   

 Pada pembelajaran bahasa Indonesia terdapat empat keterampilan 

berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Dalam hal ini, 

keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa paling 

kompleks karena siswa dituntut untuk untuk mampu menuangkan dan 

menyusun isi tulisannya ke dalam bahasa tulis. Kegiatan menulis menjadikan 

siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat merangsang keterampilan 

siswa dalam merangkai kata. Akan tetapi, dalam penerapanya banyak siswa  

yang mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat, terbatasnya kosakata 

yang dimiliki, dan kurangnya imajinasi atau kreativitas untuk berpikir saat 

menulis.  
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Ketidaksukaan siswa dalam menulis tidak lepas dari pengaruh 

lingkungan, keluarga, dan masyarakatnya, serta pengalaman menulis atau 

mengarang di sekolah yang kurang memotivasi dan merangsang minat. Oleh 

karena itu, untuk mencapai tingkat tulisan yang baik dan benar siswa harus 

melakukan latihan secara berkelanjutan dan membutuhkan waktu serta proses 

yang panjang. Menurut Nurgiantoro (2010:269) dibandingkan ketiga 

kemampuan berbahasa yang lain kemampuan menulis lebih sulit dikuasai 

bahkan oleh penutur bahasa yang bersangkutan sekalipun. Senada menurut 

Tarigan (2008:4 ) keterampilan menulis tidak datang secara otomatis, tetapi 

harus melalui latihan dan praktik yang banyak teratur. 

 Pada kurikulum 2013 menekankan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis 

teks. Hal ini pula yang menjadikan keterampilan menulis menjadi prasyarat 

pencapaian kompetensi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 

2013, karena teks dimaknai sebagai suatu satuan bahasa untuk 

mengungkapkan makna secara kontekstual.   

 Agar siswa dapat menulis teks dengan baik, siswa harus mempunyai 

keterampilan menulis yang baik. Pada proses pembelajaran menulis teks 

prosedur guru harus mengenalkan pemahaman mengenai teks prosedur, 

kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk memahami struktur teks 

prosedur dan kaidah kebahasaan, setelah itu barulah peserta didik dapat 

menulis teks prosedur  berdasarkan struktur teks prosedur dan kaidah 

kebahasaan. Guru juga harus membuat teks prosedur penilaian untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam menulis teks prosedur.  
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 Kurikulum 2013 menuntut pendidik berperan lebih baik, selain itu 

kurikulum 2013 menggunakan suatu pendekatan yang berproses pada suatu 

kegiatan ilmiah pembelajaran yang disebut dengan pendekatan ilmiah. 

Pendekatan ilmiah ini diyakinkan sebagai penunjang perkembangan, 

pengembangan, sikap, keterampilan dan pengetahuan peserta didik.  

Pembelajaran bahasa Indonesia pada Sekolah Menegah Pertama (SMP) 

berpedoman pada kurikulum 2013. Pembelajaran teks prosedur tercantum 

pada kurikulum 2013 SMP kelas VII Kompetensi Inti (KI) ke-4, yaitu 

mencoba, mengelolah, dan menyajikan dalam ranah kongret dan ranah abstrak 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang atau teori. Kemudian juga mampu bertindak secara efektif dan 

kreatif serta menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.  

 Penulis  membatasi KD yang diambil yaitu tentang teks prosedur, 

alasan penulis memilih teks prosedur yaitu teks prosedur merupakan teks yang 

mudah dimegerti oleh siswa kelas VII SMP. Salah satu sekolah yang 

menerapkan kurikulum 2013 adalah SMP Negeri 14 Kota Jambi. Berdasarkan 

hasil wawancara penulis dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan 

dengan beberapa siswa kelas VII SMP Negeri 14 Kota Jambi pada tanggal 10 

oktober 2019 diperoleh informasi bahwa pemahaman siswa mengenai teks 

prosedur masih  kurang.  

 Pada wawancara tersebut diketahui bahwa rendahnya nilai siswa di 

SMP Negeri 14 Kota Jambi disebabkan oleh beberapa masalah sebagai 

berikut: (1) kurangnya kemampuan menulis siswa (2) kurangnya penggunaan 

media sehingga membuat siswa bosan. (3) kurang aktifnya siswa dalam 
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pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam menulis teks prosedur. 

Akibatnya, siswa tidak tertarik dengan pembelajaran teks prosedur bahkan 

siswa lebih memilih untuk ribut, sehingga nilai belajar siswa banyak yang 

rendah.   

 Dari masalah diatas ditemukan penyebab minat siswa kurang dalam 

pembelajaran menulis teks prosedur, yaitu berkaitan dengan media 

pembelajaran yang tidak bervariasi yang menyebabkan pembelajaran 

memahami teks prosedur menjadi membosankan dan pembelajaran menulis 

teks prosedur kurang diminati siswa. Akibatnya siswa dalam memahami teks 

prosedur masih kurang. Hal ini terlihat dari kebiasaan siswa yang cenderung 

mengeluh kalau ditugaskan menulis. Dalam penelitian ini, cara yang 

dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut dengan memberikan media 

pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa, yaitu dengan menggunakan 

media audiovisual.  

 Media audiovisual merupakan media yang bisa membantu siswa untuk  

memancing ingatan siswa dalam memperhatikan sesuatu. Media audiovisual 

adalah salah satu media yang dapat diterapkan dalam menulis teks prosedur. 

Alasan peneliti memilih media audiovisual ini karena dalam menulis teks 

prosedur guru belum pernah menerapkannya di sekolah tersebut, sebab itu 

peneliti menggunakan media ini, karena dengan media audiovisual ini, siswa 

dapat melihat sekaligus mendengar bagaimana proses menuliskan teks 

kembali, khususnya berkenaan dengan judul, tujuan, bahan, tahap 

pelaksanaan, kalimat perintah, dan konjungsi. Media audiovisual ini dapat 

menarik perhatian siswa terhadap apa yang diajarkan serta terasa bervariasi 
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dan tidak membosankan karena selain mendengar suara, siswa juga dapat 

menonton secara langsung peristiwa yang ditampilkan. Berdasarkan  

permasalahan yang ditemukan di lapangan, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media 

Audiovisual Terhadap Kemampuan Menulis Teks Prosedur Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 14 Kota Jambi.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Kurangnya kemampuan menulis siswa.   

2. Kurangnya penggunaan media sehingga membuat siswa bosan   

3. Kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya 

dalam menulis teks prosedur.  

4. Perlunya penggunaan media audiovisual terhadap kemampuan menulis 

teks prosedur pada kelas VII SMP Negeri 14 Kota Jambi. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis 

teks prosedur siswa kelas VII SMP 14 Kota Jambi. Peneliti ingin menguji 

pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap kemampuan menulis teks 

prosedur siswa kelas VII SMP 14 Kota Jambi. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut : 
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Seberapa besar pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap kemampuan 

menulis teks prosedur siswa kelas VII SMP Negeri 14 Kota Jambi? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut :  

Mendeskripsikan pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap 

kemampuan menulis teks prosedur siswa kelas VII  SMP Negeri 14 Kota 

Jambi. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini 

dapat diperinci sebagai berikut:  

1.6.1 Manfaat Praktis  

1. Sebagai sumbangan teoretis berupa teori tentang media pembelajaran 

media audiovisual serta menambah wawasan pengetahuan.  

2. Sebagai pedoman bagi peneliti lain ketika meneliti yang berhubungan 

dengan menulis teks prosedur dan media audiovisual. 

1.6.2 Manfaat Teoritis  

1. Peneliti  

a. Dapat menemukan media pembelajaran yang paling tepat diterapkan 

dalam pembelajaran menulis dan dapat menambah pengalaman 

mengajar dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran.  

b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kreativitas peneliti dalam proses 

pembelajaran. 
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2. Guru 

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki 

pembelajaran yang dikelolanya. 

b. Sebagai referensi atau acuan tambahan bagi guru-guru yang lain untuk 

melaksanakan pembelajaran dengan media pembelajaran yang lebih 

inovatif. 

c. Dapat memberi informasi kepada guru dan tenaga pengajar mengenai 

manfaat pembelajaran dengan media audiovisual melalui dalam 

kemampuan menulis. 

d. Dengan dilaksanakan penelitian ini juga guru dapat meningkatkan 

keahliannya dalam kegiatan menulis teks prosedur sehingga 

permasalahan kurang kreativitas siswa dapat diatasi. 

3. Siswa 

a. Memberikan siswa kemudahan terhadap kemampuan menulis dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya menulis teks prosedur. 

b. Siswa diharapkan dapat memperoleh pemahaman secara mandiri 

terhadap materi pelajaran bahasa Indonesia. 

c. Siswa diharapkan mampu untuk belajar lebih aktif, kreatif, dan 

inovatif. 

d. Dengan penggunaan media gambar dalam pembelajaran menulis teks 

prosedur dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Sekolah  

a. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan dan pengembangan 

kebijakan sekolah. 
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b. Menambah wawasan terhadap penerapan suatu media pembelajaran 

khususnya dalam menulis teks prosedur siswa. 

 


