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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah bahasa. 

Bahasa merupakan salah satu hasil kebudayaan yang harus dipelajari dan 

diajarkan. Pengajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya merupakan salah satu 

sarana mengupayakan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia secara 

terarah. Maka dari itu,  melalui proses pengajaran bahasa diharapkan siswa 

mempunyai kemampuan yang memadai untuk dapat menggunakan bahasa 

Indonesia secara baik dan benar. 

Pada proses belajar-mengajar guru memegang peran, tugas dan 

tanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pengajaran di sekolah. Guru 

sebagai tenaga profesional harus memiliki sejumlah kemampuan untuk 

menerapkan berbagai teori belajar dalam bidang pengajaran. Kemampuan 

memilih dan menerapkan metode pengajaran yang efektif dan efisien.  

Kemampuan melibatkan siswa berpartisipasi aktif dan kemampuan membuat 

suasana belajar yang menunjang tercapainya pendidikan. 

Pada prinsipnya tujuan akhir pengajaran bahasa adalah agar siswa 

terampil berbahasa, yang meliputi: terampil menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Apabila kita membicarakan pengajaran bahasa Indonesia, maka 

tidak akan lepas dari kegiatan menulis. Menulis termasuk salah satu 

keterampilan dalam berbahasa.  Adapun Akhadiah (2002:2) mengungkapkan 
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bahwa menulis berarti mengorganisasikan gagasan secara sistematik serta 

mengungkapkannya secara tersurat.  

Salah satu kegiatan menulis yang dikembangkan adalah paragraf narasi. 

Paragraf narasi merupakan tulisan yang menceritakan suatu peristiwa, tersusun 

secara teratur, atau menuturkan keadaan dalam bentuk cerita. Kemampuan 

menulis narasi  sangat penting bagi siswa sebab melalui keterampilan menulis 

narasi siswa dapat menceritakan suatu peristiwa atau  kejadian dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pengajaran menulis ditujukan agar siswa mampu memahami dan 

mengkomunikasikan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan. Kemampuan 

menulis  paragraf narasi siswa kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem termasuk 

rendah atau kurang. Terdapat beberapa permasalahan yang diketahui dari hasil 

menulis paragraf narasi.  

Siswa secara umum  memang  mampu menuangkan ide atau 

gagasannya melalui menulis narasi. Akan tetapi, mereka kurang memiliki 

ekspresi gagasan yang berkesinambungan, kesatuan, dan kepaduan dalam 

upaya  menghimpun beberapa kalimat menjadi alenia atau paragraf.  Jadi, 

dapat  dikatakan  siswa  belum  mampu   menceritakan  suatu  peristiwa  atau 

pengalaman dengan alur  yang baik. Selain itu, siswa belum dapat 

menceritakan  latar  dengan jelas dan baik, dan siswa belum dapat 

menceritakan  bagian sudut pandang dengan baik. Akibatnya nilai keterampilan 

menulis   paragraf   narasi   siswa  SMA  Negeri 1 Lasem  kelas  XI-3   masih                                 
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stergolong  rendah. Hal ini dapat teridentifikasi dari nilai hasil karangan siswa 

pada kegiatan pretes atau pratindakan yang telah dilakukan. Hasil nilai rata-rata 

kelas untuk mata pelajaran menulis paragraf narasi hanya mencapai angka 68 

(standar ketuntasan belajar minimal untuk pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia di SMA Negeri 1 Lasem kelas XI  adalah 70). 

Menurut hasil wawancara peneliti dengan guru, rendahnya kualitas 

pembelajaran menulis narasi di kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem tersebut 

disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama dari pihak siswa, yaitu (1) siswa 

belum mampu mengorganisasikan gagasan secara runtut dan lancar; (2) 

perbendaharaan  kata (kosa kata) yang dimiliki siswa terbatas  sehingga banyak 

siswa yang mengulang kata-kata yang sama dalam satu alenia;  (3) siswa belum 

mampu memilih kata atau pemilihan diksi, penulisan ejaan, dan tanda baca 

secara tepat, dan (4) siswa belum dapat menceritakan sudut pandang dengan 

baik. Sedangkan faktor kedua dari pihak guru, yaitu metode pembelajaran yang 

selama ini dilakukan masih bersifat konvensional. Penggunaan metode 

ceramah dan penugasan kurang membangkitkan minat dan motivasi siswa agar 

terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran.  

Kedua faktor dalam proses pembelajaran di atas, berdampak pada 

kualitas proses dan hasil pembelajaran yang kurang optimal. Akibatnya, 

keterampilan menulis paragraf narasi tidak terkembangkan dengan baik. 

Padahal, kegiatan mengarang merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

yang penting untuk dikuasai oleh siswa.  
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Pentingnya keterampilan ini diungkapkan oleh Akhadiah, (2002:64), 

menyatakan kemampuan mengarang perlu dimiliki oleh siswa dasar. Dengan 

memiliki dan menerapkan kemampuan mengarang, siswa dapat 

mengkomunikasikan ide, penghayatan, dan pengalamannya secara 

berkesinambungan. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam pembelajaran 

mengarang, yang dapat mendorong siswa secara keseluruhan agar terlibat aktif 

dalam mengikuti pembelajaran dan membantu siswa yang mengalami kesulitan 

dalam mengarang. Pengembangan kegiatan kreatif berbahasa, seperti dalam 

kegiatan menulis atau mengarang ternyata memerlukan pembinaan yang 

khusus dan intensif terutama dari tenaga pendidik.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang menjadi 

fokus dalam penelitian tindakan kelas ini adalah rendahnya keterampilan dalam 

menuliskan paragraf narasi pada siswa kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem 

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Permasalahan ini akan dibatasi 

dengan pemberian pembelajaran menulis paragraf narasi melalui latihan 

terbimbing dengan media lagu. Sekaligus menggunakannya sebagai judul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf  Naratif Melalui Metode Latihan 

Terbimbing dengan Media Lagu pada Siswa Kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem 

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dipilih masalah yang akan diteliti yaitu 

rendahnya keterampilan dalam menuliskan paragraf narasi dan kurangnya 

respon siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf narasi. Khususnya 

terfokus   pada siswa kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang. Permasalahan tersebut diatasi dengan cara menggunakan 

metode latihan terbimbing dengan media lagu. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada 

dua masalah yang perlu dicari jawabannya. 

1. Seberapa besar peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi melalui 

metode latihan terbimbing dengan media lagu pada siswa kelas XI-3 SMA 

Negeri 1 Lasem? 

2. Adakah perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf narasi melalui metode latihan terbimbing dengan media lagu pada 

siswa kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin dicapai.  

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi melalui 

metode latihan terbimbing dengan media lagu pada siswa kelas XI-3 SMA 

Negeri 1 Lasem. 
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2. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf narasi  menggunakan metode latihan terbimbing dengan 

media lagu pada siswa kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi 

beberapa pihak. Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan 

manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis setelah dilakukan latihan menulis paragraf narasi 

melalui metode latihan terbimbing dengan media lagu adalah berupa 

ditemukannya metode pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menulis paragraf narasi. 

2. Manfaat Praktis 

a)   Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

terhadap guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada 

umumnya dan bagi guru bahasa dan sastra Indonesia SMA Negeri 1 

Lasem kelas XI-3 pada khususnya. Penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu cara untuk mengelola pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia selangkah lebih maju dan bermutu.  
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b)   Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah siswa 

dalam menemukan ide-ide secara tepat untuk dituangkan dalam bentuk 

paragraf narasi juga merangsang imajinasi para siswa dalam 

menuangkan gagasan secara tertulis. 

c)   Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penambah 

semangat dan wawasan dalam karya penulisan. 

d)   Bagi penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pembanding terutama dalam 

hal cara meningkatkan keterampilan menulis paragraf narasi melalui 

metode latihan terbimbing dengan media lagu. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I: Pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, 

batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab II: Landasan Teori yang isinya meliputi kajian teori tentang 

hakikat menulis, hakikat paragraf, syarat pembentukan paragraf, kegunaan 

paragraf, jenis paragraf, hakikat paragraf narasi, struktur narasi, langkah-

langkah paragraf narasi, metode latihan terbimbing, media lagu. Kajian 

penelitian yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis.  
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Bab III: Metode penelitian yang isinya setting penelitian , metode 

penelitian, prosedur penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, dan indikator pencapaian. 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan yang isinya gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi proses penelitian, dan pembahasan yang merupakan hasil 

penelitian tentang peningkatan kemampuan dan perubahan perilaku siswa 

kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf narasi melalui metode latihan terbimbing dengan media lagu. 

Bab V: Penutup merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan, 

implikasi, dan saran. 

 




