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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hakikat pembelajaran bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh 

karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis (Depdiknas, 

2003: 5). Pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan keterampilan  

siswa dalam berkomonikasi dengan bahasa indonesia yang baik dan benar 

maupun secara lisan atau tertulis. 

Menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa perlu mendapat 

perhatian yang khusus maupun serius, dalam pembelajaran bahasa indonesia di 

sekolah. Pembelajaran menulis tidak akan pernah lepas dari tiga keterampilan 

berbahasa. a. Keterampilan membaca. b. Keterampilan berbicara. c.  

Keterampilan menyimak. 

Keterampilan menulis adalah suatu proses berfikir yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis, sehingga menjadi sebuah  ide atau gagasan. Ide atau 

gagasan dikembangkan kedalam wujud berupa rangkaian kalimat. Hasil 

kegiatan menulis ini dibaca oleh orang lain, sehingga orang lain dapat 

memahami bacaan yang telah ditulisnya, maka seharusnya menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Oleh karena itu, keterampilan ini 

membutuhkan perhatian dan keseriusan dari seluruh instrumen lembaga 

pendidikan. 
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Berdasarkan hasil pengamatan siswa kelas VII A di SMP Negeri 2 

Pulokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011/2012, menganggap 

bahwa menulis adalah suatu hal yang menyusahkan. Karena menulis 

merupakan sesuatu hal yang dianggap sulit oleh siswa. Menulis masih 

menemukan kesulitan. Tidak terkecuali menulis pengalaman pribadi, sehingga 

hasilnya belum maksimal. 

Mereka selalu beranggapan menulis itu suatu hal yang “gampang-

gampang susah”. Maksudnya menulis dianggap sesuatu yang mudah dilakukan  

jika sudah terbiasa melakukannya, dan menulis juga dianggap suatu kegiatan 

yang menjenuhkan atau membosankan. Oleh karena itu, para guru hendaknya 

mencari dan menerapkan suatu  pendekatan atau media yang tepat dalam 

menerapkan keterampilan menulis guna untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran di kelas. 

Data hasil tes kemampuan menulis siswa kelas VII A di SMP Negeri 2 

Pulokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran  2011/2012. Pada prasiklus 

menunjukkan bahwa kompetensi menulis siswa perlu ditingkatkan termasuk 

dalam  menulis pengalaman pribadi. Data tersebut terlihat (pada lampiran nilai 

keterampilan menulis prasiklus). Setelah dikategorikan seperti pada tabel 

berikut : 
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Tabel 1. Hasil Tes Kemampuan Menulis Pengalaman Pribadi Ppratindakan. 

Nilai Frekuensi Persentase Kriteria/kategori 
86-100 0 - Baik Sekali 

76-85,99 4 9,76% Baik 
66-76,99 7 17,07% Cukup 
56-65,99 8 19,51% Kurang 
< 55,99 22 53,66% Kurang Baik 
Jumlah 41 100,00% - 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa kemampuan menulis pengalaman 

pribadi siswa sangat kurang. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam 

pembelajaran menulis pengalaman pribadi di kelas VII A di SMP  Negeri 2 

Pulokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011/2012 adalah kesulitan 

untuk mendapatkan ide atau gagasan dan mampu mengorganisasikannya. Hal 

inilah yang mempengaruhi siswa dalam mendapatkan ide atau gagasan cerita 

maksudnya, ketika siswa harus menuliskan pengalaman pribadinya siswa 

merasa bingung harus memilih judul untuk diceritakan. Kalaupun ide sudah 

didapat siswa masih kesulitan untuk mengembangkan idenya, sehingga siswa 

tidak dapat menulis pengalaman pribadinya secara urut, baik urutan waktu 

maupun urutan tempat. 

Permasalahan lain yang dihadapi oleh guru adalah belum ditemukannya 

pendekatan, metode, teknik atau media pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran menulis pengalaman pribadi. Guru mengajar menggunakan 

teknik penugasan kepada siswa, setelah itu siswa menulis pengalaman 
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pribadinya. Oleh karena itu siswa belum mampu untuk mengembangkan ide 

atau gagasan dalam menulis pengalaman pribadi. 

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya keterampilan menulis 

pengalaman pribadi, antara lain siswa masih mengalami kesulitan dalam  

mendapatkan ide atau gagasan cerita. Salah satu faktor yang menjadi penyebab 

masalah tersebut adalah pengalaman siswa yang sangat kurang berpengaruh 

terhadap kemampuan dalam mengembangkan ide atau gagasan. Jadi, guru 

harus memotivasi siswa untuk mengembangkan ide atau gagasan dalam 

menulis pengalaman pribadi. 

Penyebab lainnya adalah kurangnya media pembelajaran untuk 

merangsang otak siswa, sehingga sulit mengembangkan ide atau gagasan 

cerita. Media yang digunakan tidak perlu mahal tetapi media yang bisa 

memanfaatkan lingkungan siswa, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan 

masyarakat. Contoh pengalaman yang pernah dialami oleh orang lain sehingga 

dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran menulis pengalaman pribadi. 

Media ini dapat merangsang otak siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan 

ide atau gagasan cerita dalam menulis pengalaman pribadi.  

 

B. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada masalah 

meningkatkan keterampilan  menulis melalui Pendekatan quantum writing. 

Dengan pendekatan ini diharapkan, siswa dapat mengembangkan  ide atau 

gagasan  menjadi sebuah cerita pengalaman yang utuh. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, ada 2 masalah yang perlu 

dibahas. 

1. Apakah dengan pendekatan quantum writing dapat digunakan untuk 

meningkatkan hasil pembelajaran menulis pengalaman pribadi pada siswa 

kelas VII A SMP Negeri 2 Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 

Pelajaran 2011/2012? 

2. Bagaimanakah hasil penerapan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

menulis pengalaman pribadi melalui pendekatan quantum writing pada 

siswa  kelas VII A SMP Negeri 2 Polokaarti Kabupaten SukoharjoTahun 

Pelajaran 2011/2012 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Ada 2 tujuan yang ingin dicapai. 

1. Untuk mengetahui ketepatan penggunaan pendekatan quantum writing 

dalam menulis pengalaman pribadi siswa kelas VII A SMP Negeri 2 

Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2011/2012. 

2. Untuk meningkatkan hasil penerapan dalam pembelajaran menulis 

pengalaman pribadi melalui pendekatan quantum writing siswa kelas VII A 

SMP Negeri 2 Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2011/2012. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

 Penelitian ini mempunyai manfaat untuk mengembangkan 

keterampilan menulis. Dalam keterampilan menulis dapat memperbaiki 

mutu pembelajaran baik kualitatif maupun kuantitaf  pendidikan. Manfaat 

pembelajaran dalam keterampilan menulis pribadi dengan melalui 

pendekatan quantum writing  dapat mendukung pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis ada 2, baik bagi guru maupun siswa. 

a. Bagi Guru. 

1) Dapat Memperkaya khasanah pendekatan dalam pembelajaran 

keterampilan menulis pengalaman pribadi. Pendekatan quantum 

writing dapat digunakan sebagai alternatif, karena terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan menulis pengalaman pribadi siswa 

kelas VII A di SMP Negeri 2 Pulokarto Kabupaten Sukoharjo 

Tahun Pelajaran 2011/2012. Peningkatkan keterampilan menulis 

pengalaman pribadi siswa kelas VII A di SMP Negeri 2 Pulokarto 

Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011/2012 sebesar 9,81% 

dari siklus satu kedua, kenaikannya pratindakan kesiklus satu 

sebesar 19,98%. Adanya perubahan persepsi dan kesan kearah 

positif siswa kelas VII A di SMP Negeri 2 Pulokarto Kabupaten 
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Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011/2012, telah diadakan 

pembelajaran dengan pembelajaran pendekatan quantum writing. 

Perubahan persepsi dan kesan ini dapat dibuktikan dari hasil 

nontes. 

2) Dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik 

dan tidak membosankan, karena siswa diperdayakan lewat contoh 

dan motivasi guru. 

3) Dengan menggunakan pendekatan quantum writing dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran baik kulitatif maupun 

kuantitatif sekolah. 

b. Bagi siswa 

1) Dapat membantu  siswa mengatasi kesulitan pembelajaran, 

khususnya belajar menulis pengalaman pribadi. 

2) Memotivasi siswa untuk belajar menulis. 

3) Melatih dan membiasakan siswa untuk melakukan kegiatan 

menulis secara intensif dan efektif. 

 


