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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi yang berkembang begitu 

pesat pada era globalisasi membawa perubahan yang sangat radikal. Perubahan itu 

telah berdampak pada setiap aspek kehidupan, termasuk pada sistem pendidikan 

dan pembelajaran. Akan tetapi dalam hal ini dampak tersebut tidak semuanya 

negatif. Oleh karena itu, dengan kemajuan IPTEK dapat memberikan pengaruh 

yang positif termasuk dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan 

khususnya sekolah harus mampu bersaing dalam hal pencapaian mutu belajar 

yang baik. Terutama kualitas sumber daya manusia atau peserta didik menjadi 

faktor yang paling dominan. Jadi, tidak hanya mampu bersaing dalam bidang 

akademik saja, melainkan juga pada out put (keluaran) yang diharapkan  mereka 

selektif dan mampu bersaing ke dalam dunia kerja.  

Menurut Depdiknas (dalam sufanti, 2010:17) mengajar merupakan 

kegiatan-kegiatan membuat siswa belajar. Belajar merupakan proses membangun 

makna atau pemahaman terhadap  informasi dan atau pengalaman. Pembelajaran 

merupakan proses, cara, dan perbuatan menjadikan seseorang belajar (Alwi, 2002: 

17). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses, cara atau perbuatan yang dilakukan agar siswa bisa 

membangun makna dan pemahaman secara maksimal. 
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Dalam proses pembelajaran terdiri dari beberapa komponen. Peranan antara 

komponen yang satu dengan komponen yang lain saling mengisi dan melengkapi. 

Begitu pula dalam proses pembelajaran interaksi antara guru dan siswa sangatlah 

penting, hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. 

Proses belajar tentunya memerlukan strategi tertentu untuk dapat mencapai tujuan 

pendidikan sehingga dapat memicu dan merangsang pemikiran siswa untuk lebih 

aktif dalam merespon pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Menurut 

Masyati selaku guru Bahasa Indonesia di SMP Muhammadiya 8 Surakarta 

mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran menulis karangan eksposisi pada 

siswa kelas VIII B masih sangat kurang dalam penguasaan kosakata, tata bahasa 

baku, dan untuk menciptakan ide-ide menarik  masih sangat kurang. Sebagian dari 

mereka hanya menulis semaunya sendiri tanpa memperhatikan tema yang 

menarik, penggunaan tata bahasa, dan penguasaan kosakata dalam berbahasa. 

Pada dasarnya di dalam proses pembelajaran diperlukan suatu pemikiran untuk 

dapat menggunakan penerapan kosakata dan bahasa yang baik. Kelemahan- 

kelemahan tersebut dapat dilihat pada hasil karangan eksposisi siswa seperti pada 

cuplikan karya siswa (1), (2), dan (3) yang dalam pemilihan tema, penggunaan 

tata bahasa dan penguasaaan kosakata yang masih kurang. 
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Jalan-jalan ke Pantai Marina 
 

Pada hari Idul Fitri yang lalu, saya pergi ke rumah bibi yang tinggalnya di 
Semarang. Saya berangkat pukul 08.00 pagi. Saya berangkat ke sana dengan 
mobil paman. Saya sampai disana pukul 10.00. sampai di sana saya 
bersilaturahmi dengan keluarga bibi. Setelah itu saya jalan-jalan ke pantai 
Marina, yang letaknya tidak jauh dari rumah bibi. Mula-mula saya membayar 
karcis Rp. 3000,00 perorang, setelah membayar karcis, saya langsung masuk. 
Saya duduk di pinggir pantai sambil memancing dan melihat keindahan pantai. 
Setelah jalan-jalan saya pulang, sampai di rumah pukul 17.00 sore.  
 
                                                                                             M/1/VIII/13-01-2012 

 

Pada data (1) siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 8 Surakarta, siswa 

dalam menentukan judul karangan dan mengembangkan isi karangan sudah sesuai 

dengan tema “Laporan Perjalanan” yang sudah ditentukan oleh guru. Akan tetapi 

dalam penggunaan tata bahasa dan penguasaan kosakata masih sangat kurang. 

Kekurangan tersebut dapat dilihat pada petikan kalimat berikut: “Pada hari Idul 

Fitri yang lalu, saya pergi ke rumah bibi yang tinggalnya di Semarang. Saya 

berangkat pukul 08.00 pagi. Saya berangkat ke sana dengan mobil paman. Saya 

sampai disana pukul 10.00. sampai di sana saya bersilaturahmi dengan keluarga 

bibi.”  

Berdasarkan kalimat-kalimat di atas dapat dianalisis bahwa kemampuan 

siswa dalam menuliskan kalimat masih bersifat sederhana dan dalam 

mengembangkan kalimat masih terlalu singkat sehingga siswa terkesan kurang 

mampu untuk menuangkan ide kreatifnya dalam penulisan laporan perjalanan ke 

dalam bentuk  karangan eksposisi.  Selain itu, keterbatasan penguasaan kosa kata 

dan penggunaan bahasa yang baik dan benar yang dimiliki oleh siswa juga masih 

sangat kurang. Keterbatasan tersebut dapat dilihat pada hasil karya siswa pada 



4 
 

 
 

data (1), siswa hanya mampu menuliskan 1 paragraf laporan perjalanan ke dalam 

bentuk karangan eksposisi.  

Liburan ke Kota Barat 

Pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012. Pada waktu itu se-SMP 
Muhammadiyah se-Surakarta dan SMP Muhammadiyah 8 dipilih. Setelah itu 
dikumpulkan di kota barat dan menuju balai Muhammadiyah, kami berangkat 
dari sini ke kota barat naik bus. Ketika ke jalan raya kami menemui berbagai 
toko. Acara itu adalah acara pelantikan HW. Anggota yang mengikuti adalah 
SD, SMP, SMA se-Surakarta. Kami di sana berdiri dari jam 07.00 sampai jam 
08.05. Dari sana kami melihat atraksi drum band dari SD Muhammdiyah, dan 
disuruh menyanyikan lagu Mars HW.   
                                                                                        M/2/VIII/13-01-2012 

 

Pada data (2) siswa dalam menentukan judul karangan sudah sesuai dengan 

tema “Laporan Perjalanan” yang sudah ditentukan oleh guru, akan tetapi untuk 

menuangkan ide kreatifnya ke dalam sebuah karangan eksposisi masih terdapat 

beberapa kalimat yang rancu. Kerancuan kalimat tersebut dapat dilihat pada 

petikan kalimat berikut “Pada waktu itu se-SMP Muhammadiyah se-Surakarta 

dan SMP Muhammadiyah 8 dipilih. Setelah itu dikumpulkan di kota barat dan 

menuju balai Muhammadiyah, kami berangkat dari sini ke kota barat naik bus.”. 

Berdasarkan data siswa di atas, dapat disimpulkan bahwa penguasaan kosakata, 

penggunaan bahasa, dan kaidah ejaan yang dikuasai oleh siswa masih sangat 

kurang untuk dapat menulis sebuah laporan perjalanan ke dalam bentuk karangan 

eksposisi. Oleh karena itu, siswa untuk dapat menulis laporan perjalanan ke dalam 

bentuk karangan eksposisi masih memerlukan pelatihan agar dapat menghasilkan 

sebuah karangan eksposisi yang menarik.  
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Liburan ke Rumah Nenek 
 

Pada liburan semester akhir tahun kemarin, saya dan sekeluarga ingin ke rumah 
nenek yang tinggalnya di pacitan. Sekeluarga saya berangkat pukul 06.00 pagi 
disaat perjalanan ke desa keadaan di sana sangat tertib lalu lintas sampai disana 
pukul 08.00. Keluarga saya menikmati pemandangan di desa, saya langsung 
istirahat dan menikmati makanan yang dibuat nenek. Sedangkan ayah dan  ibu 
sedang membereskan tempat tidur nenek. Setelah saya istirahat saya membantu 
nenek mencari kayu bakar untuk masak sekeluarga nanti. Pengalaman indah ini 
tak akan kulupakan.  
                                                                                       M/3/VIII/13-01-2012 

  

Pada data (3) siswa dalam menentukan judul karangan sudah sesuai dengan 

tema “Laporan Perjalanan” yang sudah di tentukan oleh guru. Akan tetapi, siswa 

dalam menguasai kosakata masih sangat kurang sehingga dalam menuangkan ide 

kreatifnya ke bentuk uraian kalimat masih terlihat membingungkan. Kekurangan 

tersebut dapat dilihat pada petikan kalimat berikut: “Sekeluarga saya berangkat 

pukul 06.00 pagi disaat perjalanan ke desa keadaan di sana sangat tertib lalu lintas 

sampai disana pukul 08.00. Keluarga saya menikmati pemandangan di desa, saya 

langsung istirahat dan menikmati makanan yang dibuat nenek”. Penulisan kalimat 

di atas yang benar adalah: ”Saya sekeluarga berangkat pada pukul 06.00 pagi, dan 

disaat perjalanan ke desa keadaan di sana sangat tertib lalu lintasnya. Kami 

sampai di sana pukul 08.00”. Berdasarkan kalimat tersebut, dapat dianalisis 

bahwa siswa untuk dapat menulis kalimat yang benar masih memerlukan 

pelatihan dan dalam menyusun kalimat untuk menghasilkan sebuah karangan 

yang menarik masih memerlukan penguasaan kosa kata dan tata bahasa yang baik.   

Berdasarkan masalah di atas, dalam pembelajaran siswa diharapkan dapat 

menggunakan intelegensi (kemampuan berpikir) untuk menciptakan suatu 

pemikiran yang baru, kreatif, kritis dan inovatif. Para siswa merupakan generasi 
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penerus yang harus memiliki potensi untuk maju dengan pemikiran yang kreatif 

dan kritis. Dengan adanya pemikiran seperti itulah yang dapat 

menumbuhkembangkan penguasaan di dalam proses pembelajaran. Menurut 

Alferd Binet dalam (Azwar, 1999: 5) menyatakan bahwa intelegensi terdiri dari 

tiga komponen:  

a. Kemampuan untuk mengarahkan fikiran atau mengarahkan tindakan. 

b. Kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah 

dilaksanakan. 

c. Kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau untuk melakukan 

autocriticism.  

Menurut David Wechsler dalam (Azwar M.A, 1999: 7) menyatakan bahwa 

intelegensi sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak 

dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi lingkungan 

dengan efektif. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

intelegensi adalah kemampuan memberikan respon yang baik dari pandangan 

kebenaran atau fakta yang ada di lingkungan sekitar. 

 Dengan intelegensi siswa mampu menciptakan suatu pemikiran yang  

kritis, kreatif, dan inovatif yang tentunya akan berpengaruh pada kemampuan 

siswa untuk dapat bergelut dengan perkembangan IPTEK (ilmu pengetahuan dan 

teknologi) seperti sekarang ini. Tidak hanya itu, dalam dunia kerja diperlukan 

penguasaan dalam mengolah kosakata dan penggunaan tata bahasa yang baik. 

Begitu pula dengan dunia pendidikan, siswa dalam pembelajaran harus memiliki 

kemampuan mengkritik, menanggapi, dan merespon sesuatu hal untuk  
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menghasilkan suatu tindakan dalam pembelajaran. Namun, tidak semua siswa 

dapat memanfaatkan perkembangan IPTEK tersebut kemudian  

mengembangkannya di dalam pembelajaran.  

Keterampilan menulis merupakan salah satu aspek kemampuan dalam 

berbahasa mengungkapkan ide, gagasan (pendapat) siswa berupa tulisan. Menulis 

merupakan bagian dari yang tak terpisahkan dalam seluruh proses pembelajaran 

yang dialami siswa selama menuntut ilmu di sekolah. Menulis memerlukan 

keterampilan karena diperlukan latihan-latihan yang berkelanjutan dan terus-

menerus terutama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang mencakup aspek 

kemampuan yaitu; (1) keterampilan menyimak, (2) keterampilan berbicara, (3) 

keterampilan membaca, dan (4) keterampilan menulis. Peran utama guru dalam 

pembelajaran dituntut untuk memberikan motivasi menulis karangan pada siswa 

dalam proses pembelajaran di kelas.  

Mengarang adalah suatu proses kegiatan pikiran manusia yang berkehendak 

mengungkapkan kandungan jiwanya kepada orang lain, atau kepada diri sendiri 

dalam tulisan. Kegiatan mengarang ini adalah suatu kegiatan manusiawi yang 

sadar dan berarah, mempunyai swakerja atau mekanika yang perlu diperhatikan 

agar karangan berhasil baik. Swakerja ini meliputi kegiatan-kegiatan pada tahap 

penegasan ide dan kegiatan-kegiatan pada tahap penulisan karangan 

(Widyamartaya, 2005: 09). Hal ini terlihat pada kemampuan siswa dalam 

pembelajaran mengarang salah satunya. Pada pembelajaran ini sebagian besar 

siswa masih kurang menguasai, hal ini terlihat pada karangan eksposisi siswa 

yang masih terkesan monoton dan topik yang diambil sebagian besar siswa 
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hampir sama semua. Tema yang diangkat biasanya berisi tentang pengalaman 

yang dialami dalam kehidupan sehari, apa yang terjadi di lingkungan sekitar. 

Karangan eksposisi adalah wacana yang bertujuan untuk menginformasikan 

tentang sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Karangan eksposisi 

bersifat ilmiah atau nonfiksi dan biasanya karangan ini dapat diperoleh dari hasil 

pengamatan, penelitian atau pengalaman. 

Dengan demikian, melalui karangan eksposisi inilah diharapkan mampu 

memberikan pemikiran dan pemahaman sehingga menciptakan suatu ide atau 

gagasan tertentu sehingga dapat merangasang pemikiran siswa untuk lebih kritis, 

kreatif, dan inovatif terhadap ide-ide atau hal-hal baru. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, peneliti mengangkat judul “Keterampilan Menulis Karangan Eksposisi 

sebagai Upaya Peningkatan Intelegensi Siswa di bidang Linguistik dengan 

Strategi Pembelajaran Writing in the Here and Now (Menulis di sini dan kini) 

Studi Kasus: kelas VIII B SMP Muhammadiyah 08 Surakarta”. 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah Penerapan Strategi Writing 

in the Here and Now (Menulis di sini dan kini) pada karangan eksposisi siswa 

untuk meningkatkan intelegensi siswa di bidang linguistik pada kelas VIII B SMP 

Muhammadiyah 08 Surakarta. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas maka dapat 

dirumuskan  permasalahan sebagai berikut: 
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1. Apakah penerapan strategi pembelajaran Writing in the Here and Now 

(Menulis di sini dan kini) dapat meningkatkan pembelajaran menulis 

karangan eksposisi Studi Kasus: Kelas VIII B SMP Muhammadiyah 

08 Surakarta? 

2. Adakah peningkatan keaktifan dan motivasi belajar siswa dengan 

strategi pembelajaran Writing in the Here and Now (Menulis di sini 

dan kini)? 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Meningkatkan keterampilan menulis karangan eksposisi dengan 

penerapan strategi pembelajaran Writing in the Here and Now 

(Menulis di sini dan kini) kelas VIII B SMP Muhammadiyah 08 

Surakarta.  

2.  Meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa dengan strategi 

pembelajaran Writing in the Here and Now (Menulis di sini dan kini).  

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian tindakan kelas (PTK) ini menghasilkan dua macam manfaat 

teoritis dan manfaat praktis:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Bahan kajian dalam meningkatkan pembelajaran menulis 

karangan eksposisi bagi siswa. 
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b. Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengembangan 

keilmuan di bidang bahasa dan sastra Indonesia dan sebagai dasar 

pijakan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mahasiswa Peneliti 

1. Sebagai dasar penelitian lebih lanjut terhadap penelitian 

tentang kemampuan menulis karangan eksposisi. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terkait 

dengan pembelajaran menulis karangan eksposisi.  

b. Guru Bidang Studi Bahasa dan Sastra Indonesia  

1. Sebagai bahan acuan dan masukan dalam pembelajaran 

pokok bahasan menulis karangan eksposisi.  

2. Sebagai tolak ukur bagi guru untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan siswa dalam menulis karangan eksposisi dengan 

tata bahasa yang baik.  

c. Bagi siswa 

1. Memberi kemudahan bagi siswa dalam mengembangkan 

karangan eksposisi. 

2. Siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan yang 

mereka miliki dalam menulis karangan eksposisi.  

 

 

 


