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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah upaya sadar untuk menyiapkan peserta didik agar 

mampu mengembangkan segala kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar  menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokrasi serta bertanggung jawab (permendiknas no. 20 tahun 2003). 

Berbagai upaya guna meningkatkan mutu pendidikan mengarah pada 

suatu keunggulan dalam pendidikan tersebut yang tidak dapat terlepas dari adanya 

sumber daya manusia. Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan sangat 

kuat dalam berbagai bidang memerlukan penguasaan teknologi, keunggulan 

manajemen dan sumber daya manusia (SDM). Agar dapat menguasai teknologi 

yang baik pada era globalisasi diperlukan pengetahuan yang memadai sehingga 

dapat memanfaatkannya dalam menghadapi tuntutan dunia global yang syarat 

dengan persaingan. Sebagai sarana komunikasi global, bahasa inggris harus 

dikuasai secara aktif baik lisan maupun tulisan. Tidaklah mustahil perkembangan 
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teknologi yang semakin pesat menuntut kita untuk lebih proaktif dalam 

menanggapi arus informasi global sebagai asset dalam memenuhi kebutuhan 

pasar. Sebagai bahasa pergaulan dunia bahasa inggris bukan hanya sebagai 

kebutuhan akademis karena penguasaannya hanya terbatas pada aspek 

pengetahuan bahasa melainkan sebagai media komunikasi global (Sinaga, 

2010:2). 

Jadi, memang suatu realitas bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang 

dibutuhkan untuk dipelajari di antara para pelajar bukan hanya di Indonesia akan 

tetapi juga di semua negara di dunia agar memiliki daya saing dalam menghadapi 

tantangan global. Hal ini sesuai dengan PERMENDIKNAS Nomor 20 Tahun 

2003 tentang standar isi. Dalam lampiran standar isi SK KD dalam 

PERMENDIKNAS Nomor 22 Tahun 2006 untuk mata pelajaran Bahasa Inggris 

tingkat SMP/MTS menyatakan bahwa Bahasa Inggris merupakan alat 

berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Kemampuan berkomunikasi dalam 

pengertian yang utuh adalah kemampuan berwacana, yakni kemampuan 

memahami dan/atau menghasilkan teks lisan dan/atau tulis yang direalisasikan 

dalam empat keterampilan berbahasa, yaitu mendengar (listening), berbicara 

(speaking), membaca (reading) dan menulis (writing). 

Dalam pendidikan tidak bisa dilepaskan dari peran guru. Guru adalah 

ujung tombak dari suatu pendidikan karena berinteraksi langsung dengan siswa. 

Dalam pembelajaran guru malakukan transffering ilmu pengetahuan pada siswa 

tetapi tidak hanya itu saja yang dilaksanakan guru, peran lain guru dalam 
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pembelajaran adalah sebagai fasilitator dan motivator siswa dalam belajar. Oleh 

sebab itu dalam pembelajaran dibutuhkan guru yang profesional, guru yang 

profesional pada bidangnya akan melaksanakan pekerjaannya bedasarkan pada 

teori dan konsep belajar yang jelas. Guru yang profesional selain menguasai 

teknik dan prosedur kerja serta penguasaan materi, guru juga dituntut memiliki 

komitmen yang tinggi untuk selalu berbuat yang terbaik di imbangi dengan etos 

kerja yang tinggi agar menghasilkan produk yang mutu. Oleh karena itu guru 

yang profesional akan menghasilkan siswa yang pandai sesuai dengan harapan 

pendidikan. Dalam pembelajaran bahasa inggris guru membutuhkan metode 

belajar yang cocok untuk membantu siswa belajar dan sebagai pemahaman siswa 

bahwa belajar bahasa inggris tidak sulit seperti apa yang mereka bayangkan. 

Berbagai metode diterapkan guru untuk meningkatkan motifasi belajar siswa. 

Namun ketika berbagai metode telah diterapkan oleh guru dalam pembelajaran, 

metode tersebut tidak sesuai dengan karakter siswa. Untuk itu guru harus benar-

benar memperhatikan dan lebih mengetahui kebutuhan siswa dalam belajar agar 

guru bisa memahami karakter siswa.  

Penguasaan kompetensi Bahasa Inggris sebenarnya tidak hanya 

difokuskan pada keterampilan membaca tetapi juga harus diseimbangkan dengan 

keterampilan menulis. Dalam mata pelajaran Bahasa Inggris ada beberapa genre 

yang mutlak di pelajarai oleh siswa di tingkat SMP. Salah satunya adalah 

kemampuan menulis teks deskriptif. Teks deskriptif adalah sebuah teks yang 

menggambarkan atau menjelaskan tentang objek baik berupa orang, benda 
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ataupun tempat. Yang memiliki generic structure yaitu identification dan 

description an object.   

Menulis merupakan suatu keterampilan bahasa yang produktif maka siswa 

dituntut mampu mengetahui dan menguasai sistem kaidah-kaidah tata bahasa, 

penguasaan segi-segi linguistik, penguasaan wacana yang meliputi kemampuan 

menyusun atau mengorganisasi gagasan-gagasan dalam suatu bentuk  tuturan 

yang kohesif dan koheren, dan penguasaan strategi yang berupa kemampuan 

menggunakan strategi verbal maupun nonverbal untuk mengatasi  berbagai 

macam kesenjangan yang terjadi antara pembicara/penulis dengan pendengar atau 

pembaca. 

Memperhatikan tujuan pembelajaran Bahasa Inggris di atas sangat penting 

bagi perkembangan pola berpikir siswa, maka untuk mentranspormasikan kepada 

siswa perlu diperhatikan metode dan strateginya, sehingga apa yang disampaikan 

bermanfaat bagi siswa, serta dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-

hari dan juga dapat menunjang keberhasilan mata pelajaran lainnya. 

Peneliti mengamati dari keempat keterampilan berbahasa Inggris 

mendengar (listening), berbicara (speaking), membaca (reading) dan menulis 

(writing) yang saat ini dirasa sulit dimiliki oleh para peserta didik salah satunya 

adalah keterampilan writing (menulis) berbagai essei pendek sederhana. Hal ini 

terjadi secara umum di kelas VII SMP Negeri 2 Nawangan Pacitan. Meskipun 

mereka telah belajar merangkai kalimat-kalimat sederhana di kelas , tetap saja 

mereka tidak mampu untuk menghasilkan sebuah teks sederhana ketika guru 
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memberikan tes menulis teks descriptive sederhana. Kurangnya mereka 

memahami karakteristik, tujuan umum, dan struktur dari teks decriptive serta 

penguasaan kosakata yang rendah merupakan kendala mereka untuk mampu 

menciptakan sebuah teks descriptive. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin menegetahui bagaimana proses 

pembelajaran bahasa inggris dan tertarik melakukan sebuah penelitian dengan 

yang berjudul “ Proses pembelajaran bahasa Inggris writing pada siswa kelas VII 

di SMP Negeri 2 Nawangan Pacitan”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian ini adalah “bagaimana  

proses pembelajaran  bahasa Inggris writing di SMP Negeri 2 Nawangan?” Fokus 

penelitian tersebut dibagi dalam 3 subfokus sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan proses pembelajaran bahasa Inggris writing pada 

siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Nawangan? 

2. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Inggris writing pada siswa kelas VII 

di SMP Negeri 2 Nawangan? 

3. Faktor-faktor apakah mendukung kelancaran siswa dalam proses 

pembelajaran bahasa Inggris writing pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 

Nawangan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan Proses Pembelajaran Bahasa Inggris writing di SMP 

Negeri 2 Nawangan, meliputi: 

1. Mendeskripsikan perencanaan proses pembelajaran bahasa inggris writing 

pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Nawangaan. 

2. Mendeskripsikan proses pembelajaran bahasa inggris writing pada siswa kelas 

VII di SMP Negeri 2 Nawangan. 

3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung kelancaran siswa dalam 

proses pebelajaran Bahasa Inggris writing pada siswa kelas VII di SMP 

Negeri 2 Nawangan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai input dalam proses 

pembelajaran bahasa Inggris, terutama dalam pelajaran bahasa Inggris 

writing. 

b. Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi mereka yang 

ingin melakukan penelitian dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Siswa 

Hasil penelitian ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan 

kemampuan mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris writing. 

b. Guru 

Untuk guru, mereka dapat menerapkan dan mendapatkan pengetahuan 

tentang proses pembelajaran bahasa Inggris terutama dalam pengajaran 

writing. 

c. Peneliti lain 

Penelitian ini dapat memberikan referensi bagi peneliti lain yang 

bermaksud untuk menganalisis pengajaran writing 

. 

E. Definisi Istilah 

1. Proses adalah adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara 

alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau 

sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. 

2. Pembelajaran adalah interaksi dua arah yang dilakukan guru dan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

3. Siswa adalah orang yang melakukan proses belajar. 

4. Bahasa Inggris adalah alat komunikasi antar negara karena bahasa Inggris 

menjadi bahasa Internasional. 
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5. Writing adalah salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa 

atau pembelajar bahasa Inggris. Selain writing kompetensi dasar dalam bahasa 

Inggris diantaranya : speaking, listening dan reading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


