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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Belajar merupakan aktivitas yang disengaja dan dilakukan oleh individu 

agar terjadi perubahan kemampuan diri. Dengan belajar anak yang tadinya tidak 

mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu atau anak yang 

tadinya tidak terampil menjadi terampil (Tim Pengembang MKDP kurikulum dan 

Pembelajaran, 2011: 124). Berkaitan dengan belajar yang selalu bersanding dengan 

pembelajaran akan selalu dikaitkan dengan kurikulum. Salah satu mata pelajaran 

pada Kurikulum 2013 adalah Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran Bahasa 

Indonesia di sekolah meningkatkan kemampuan berbahasa siswa yang terdiri atas 

empat keterampilan yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting 

untuk menunjang kegiatan berkomunikasi dengan baik dan benar kepada orang lain. 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang sangat penting dalam  

kehidupan, tidak hanya penting dalam kehidupan pendidikan tetapi juga sangat 

penting dalam kehidupan bermasyarakat. Keterampilan menulis itu sangat penting 

karena merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh 

siswa. Dengan menulis siswa dapat mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan 

atau pendapat, pemikiran, dan perasaan yang dimiliki. Selain itu dapat 

mengembangkan daya pikir dan kreativitas siswa dalam menulis. 
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Kegiatan menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia merupakan langkah 

untuk melatih siswa dalam menerapkan pengetahuan kebahasaan, seperti : kosakata, 

gaya bahasa, ejaan, kalimat dan sebagainya. Kegiatan menulis merupakan sarana 

untuk mengajak, meyakinkan dan mempengaruhi berdasarkan fakta ataupun 

pengamatan yang dilakukan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan 

keterampilan menulis siswa mampu memahami perintah yang akan menjadi 

pemahaman dalam menulis. Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan 

ekspresif sehingga keterampilan menulis itu tidak datang dengan sendirinya akan 

tetapi membutuhkan latihan dan kebiasaan yang berkesinambungan. 

Salah satu materi pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat SMP yang 

terdapat di dalam silabus Kurikulum 2013 adalah materi berupa teks ulasan untuk 

siswa kelas VIII. Materi teks ulasan terdapat pada Kompetensi Dasar 4.2 : 

Menyusun teks cerita moral/fable, ulasan, diskusi, cerita prosedur dan cerita 

biografi sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan maupun 

tulisan. Penelitan ini akan difokuskan pada kemampuan siswa dalam menulis teks 

ulasan pada siswa kelas VIII karena pada kurikulum 2013 teks ulasan menjadi 

materi pokok dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Penelitian akan ini dilaksanakan di SMP Negeri 7 Muara Bungo, peneliti 

memilih sekolah ini karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah unggulan di 

Kabupaten Muara Bungo. Pemilihan sekolah ini juga didasari karena adik peneliti 

bersekolah disekolah ini yang nantinya diharapkan akan memudahkan peneliti 

untuk mendapatkan referensi data penelitian, selain itu sekolah ini memiliki banyak 

guru Bahasa Indonesia yang baik dalam mengajar. Sesuai dengan hasil observasi 
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awal yang peneliti lakukan di SMP Negeri 7 Muara Bungo, dengan mewawancarai 

salah satu guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas VIII yaitu 

ibu Nesfialti, S.Pd. Menurut ibu tersebut, siswa kelas VIII cukup banyak yang 

tertarik dalam menulis teks ulasan terlebih ketika siswa di minta untuk membaca 

dan memahami suatu karya sastra, para siswa memiliki antusias yang tinggi. 

Sedangkan pemilihan kelas VIII 2 di karenakan dalam segi jumlah diantara 4 kelas 

VIII, kelas VIII 2 memiliki jumlah siswa terbanyak yakni sebanyak 33 siswa dan 

juga merupakan kelas yang dianjurkan oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 

sebagai objek penelitian. Maka dari itu peneliti akan meneliti “Kemampuan 

Menulis Teks Ulasan Siswa Kelas VIII 2 SMP Negeri 7 Muara Bungo”. 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat kemampuan siswa dalam menulis 

teks ulasan. Adapun teks ulasan yang akan dijadikan sebagai tema menulis teks 

ulasan adalah novel yang berjudul “Laskar Pelangi”. Novel Laskar Pelangi adalah 

novel karya Andrea Hirata. Novel ini menjadi referensi bahan ajar yang terdapat di 

dalam buku siswa pada materi menyusun teks ulasan. Berdasarkan uraian di atas 

maka penulis akan meneliti “Kemampuan Menulis Teks Ulasan Siswa Kelas VIII 

2 SMP Negeri 7 Muara Bungo”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kemampuan 

menulis teks ulasan siswa kelas VIII 2 SMP Negeri 7 Muara Bungo?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan “Bagaimana 

Kemampuan menulis teks ulasan siswa kelas VIII 2 SMP Negeri  7 Muara Bungo.” 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan dan tujuan penelitian yang telah 

dikemukakan diatas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru bidang studi Bahasa Indonesia 

khususnya di SMP Negeri 7 Muara Bungo, agar lebih dapat memperhatikan 

pembelajaran menulis teks ulasan. 

2. Dapat menambah wawasan bagi siswa kelasmVIII dalam lingkup 

penguasaan materi dalam menulis teks ulasan. 

3. Bagi mahasiswa lain, diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan 

rujukan dan acuan bagi penelitian berikutnya terutama yang berhubungan 

dengan kemampuan menulis teks ulasan. 


