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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya menulis merupakan salah satu aspek keterampilan 

berbahasa.  Menulis berkaitan erat dengan keterampilan mendengarkan, 

berbicara, dan membaca.  Dengan menulis seseorang belajar mengungkapkan 

gagasan secara runtut. Menulis memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Karena pentingnya, maka menulis perlu diajarkan. 

 Menulis  seperti halnya mengarang, membuat surat dengan tulisan. 

Tulisan itu menyajikan secara runtut dan menarik, ide, dan perasaan 

penulisnya. Agar idenya mudah dipahami oleh orang lain, bahasa yang 

digunakan harus komunikatif dan ejaannya juga harus benar. Namun 

sayangnya, menulis banyak yang tidak menyukainya.  

Ketidaksukaannya, karena mereka menganggap bahwa menulis itu 

sulit. Kesulitannya terletak pada penyusunan kalimat efektif, penggunaan 

ejaan, dan tanda baca. Agar siswa menjadi gemar menulis  maka perlu 

pembimbingan dan pemberian motivasi dari guru. 

 Guru merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses 

pembelajaran. Di dalam kehidupan sehari-hari, guru yang berperan dalam 

usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang 

pembangunan. Maka harus selalu berperan aktif sebagai tenaga profesional 
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yang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Guru 

mempunyai tanggung jawab membawa para siswanya menuju kedewasaan. 

 Guru memiliki peranan sebagai motivator. Peranan guru sebagai 

motivator ini penting artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan 

pengembangan kegiatan belajar siswaa (Sardiman, 2010: 145). Namun 

demikian nampaknya bahwa guru lebih banyak menekankan pada tanggung 

jawab mengajar. Guru bertanggung jawab lebih terhadab aspek pengetahuan 

dan aspek mendidik kepribadian anak, seperti pada hal disiplin, dan tanggung 

jawab kemandirian. 

Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha menciptakan kondisi 

atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses pembelajaran yaitu menyampaikan pengetahuan pada 

anak didik. Menurut pengertian ini berarti tujuan belajar dari siswa hanya 

sekedar ingin mendapatkan atau menguasai pengetahuan sebagai 

konskwensinya. Hal semacam ini dapat membuat suatu kecenderungan anak 

menjadi pasif. Siswa hanya menerima informasi atau pengetahuan yang 

diterapkan oleh gurunya sehingga pengajaran bersifat teacher centered. 

Pengajaran seperti ini ada yang menyebutnya dengan pengajaran yang 

intelektualitas (Sardiman, 2010: 48). 

Pembelajaran berintikan interaksi antara guru dengan siswa. Belajar 

dan pembelajaran merupakan dua hal yang berbeda tetapi membentuk satu 

kesatuan. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa, sedangkan 

pembelajaran suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru. Apabila guru mengajar 
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dengan menggunakan pendekatan yang mengaktifkan pada siswa, maka siswa 

akan belajar dengan aktif pula. Agar pelaksanaan pembelajaran berjalan 

efisien dan efektif, maka diperlukan suatu perencanaan yang tersusun secara 

sistematis, dan dirancang dalam suatu sekenario yang jelas. 

Menurut Hidayanto (dalam Muslich, 2007: 153) penyebab salah satu 

kendala yang dihadapi guru dalam rangka menghasilkan pembelajaran yang 

efektif adalah guru berhadapan dengan materi yang memiliki cakupan yang 

komplek. Hal ini yang menyebabkan guru sulit untuk menstruktur dan 

mensistematiskan materi pelajaran. Permasalahan tersebut memerlukan 

perancangan dan strategi pembelajaran yang baik.  

Kondisi pembelajaran di Indonesia dewasa ini lebih diwarnai oleh 

pendekatan yang menitikberatkan pada model pembelajaran konvensional. 

Model pembelajaran ini hanya menekankan aspek kognitif semata, kurang 

melibatkan kemandirian sehingga siswa cenderung pasif. Dengan demikian 

model pembelajaran ini dapat dikatakan bersifat teacher centere (Sardiman, 

2010: 47). Oleh sebab itu untuk membentuk siswa memiliki rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan masih jauh yang diharapkan. 

Kecenderungan pola pembelajaran yang demikian, mengakibatkan kurangnya 

aktivitas dan lemahnya perkembangan potensi siswa dalam pembelajaran 

sehingga hasil pembelajaran yang dicapai siswa tidak optimal. 

Seperti halnya, rendahnya hasil belajar menulis surat dinas siswa kelas 

VIII D SMP N Tegaran Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2011/2012, 

disebabkan rendahnya aktivitas siswa pula. Hasil belajar pada kemampuan 
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awal dari 32 siswa yang mendapat nilai sama atau di atas KKM (70) sebanyak 

13 siswa (41%). Sedangkan yang mendapat nilai di bawah KKM (70) 

sebanyak 19 siswa (59%). Nilai tertinggi 80, sedangkan nilai terendah 50. 

Nilai rerata kelas 65,93. Hal tersebut berarti bahwa hasil belajar siswa masih 

rendah. 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa ternyata ditemukan beberapa 

kesulitan. Kesulitan yang dialami oleh siswa yaitu kesulitan dalam 

menentukan isi surat dengan kalimat efektif, memilih kata baku, menggunakan 

ejaan dan tanda baca yang tepat. 

Disamping itu juga terdapat ketidakmampuan siswa untuk memahami 

materi ajar ataupun keterampilan menulis yang berkualitas. Salah satu 

penyebabnya adalah tingkat pemahaman siswa terhadap esensi materi ajar 

yang cenderung tidak merata pada semua siswa. Penguasaan terhadap esensi 

materi ajar yang ideal hanya dimiliki oleh siswa-siswa yang secara akademik 

memiliki kemampuan lebih. Hal ini pantas disayangkan karena minimnya 

pemahaman esensi materi ajar ini secara signifikan akan berpengaruh pada 

rendahnya hasil belajar siswa. 

Beberapa siswa yang mempunyai kemampuan lebih dalam memahami 

materi ajar sebenarnya dapat dimanfaatkan pula sebagai tutor sebaya. Mereka  

bisa menularkan pemahamannya  kepada teman yang lain.  Namun demikian, 

karena model pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak memfasilitasi 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran itu sehingga para siswi merasa kurang 

memiliki jiwa kebersamaan 
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Menurut Sardiman (2010), bahwa belajar adalah berbuat (learning by 

doing). Aktivitas yang rendah juga menyebabkan pemahaman dan penguasan 

terhadap materi pembelajaran menjadi berkurang. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar. Penyebabnya pada saat pembelajaran ada beberapa 

siswa  yang melamun, ngobrol, pasif, menelungkupkan kepala, malas  

mencatat materi dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.  

Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai dan menarik. Model tersebut 

adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah sistem 

yang di dalamnya terdapat elemen-elemen yang saling terkait. Elemen-elemen  

tersebut adalah adanya: (1) saling ketergantungan positif; (2) interaksi tatap 

muka; (3) akuntabilitas individu, dan (4) keterampilan untuk menjalin 

hubungan antar pribadi dan sosial yang secara sengaja diajarkan (Nurhadi, 

dkk, 2004: 61). 

 Kemudian, dengan model membelajaran tersebut agar aktivitas siswa 

menjadi meningkat.  Meningkatnya aktivitas siswa akan berpengaruh terhadap 

hasil belajar. Hasil belajar siswa meningkat menunjukkan peningkatan 

keterampilan atau kemampuan siswa dalam menulis.  

Ada beberapa model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan, 

antara lain sebagai berikut. (1) Kooperatif tipe  STAD (Student Teams 

Achievment Divisions). (2) TGT (Team Games Tournament). (3)  CIRC 

(Cooperative Integrated Reading and Competition). (4) TAI (Teams 

Accelerated Instruction), dan (5) Jigsaw. 
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Salah satu metode pembelajaran yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan di atas adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achievement Divisions). Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

merupakan strategi belajar yang menekankan kerja sama dalam kelompok atau 

tim  yang terdiri atas 4- 5 siswa dengan tingkat pemahaman atau kecerdasan 

yang berbeda  (Slavin, 2008: 11). Peserta didik belajar di bawah bimbingan 

guru untuk menentukan peningkatan nilai individu maupun kelompok dan  

peningkatan aktivitas peserta didik. 

Aktivitas pembelajaran koopertif menekankan pada kesadaran peserta 

didik perlu belajar bersama, bekerja sama untuk memecahkan masalah, 

konsep, dan mengaplikasikan pengetahuannya kepada peserta didik lain. 

Peserta didik merasa senang dengan menyumbangkan pengetahuannya kepada 

peserta didik lain baik dalam kelompok maupun kelompok lain.  Mereka 

belajar dalam suasana yang aktif dan menyenangkan. 

Selanjutnya, pada proses pembelajaran menulis surat dinas siswa kelas 

VIII D, akan ditingkatkan pula aktivitas siswa. Adapun aktivitas siswa yang 

akan ditingkatkan sebagai berikut. (1) Minat atau semangat bertanya, dan 

menjawab pertanyaan, (2) Perhatian yaitu mendengarkan penjelasan guru dan 

teman kelompok lain saat presentasi, (3) Partisipasi yaitu keterlibatan dan 

kerja sama dalam diskusi, (4) Presentasi yaitu berani menyajikan, memberikan 

tanggapan dan memberikan masuka terhadap kelompok lain. 

Peneliti memilih model pembelajaran tersebut karena memiliki 

beberapa alasan berikut.  (1) Model tersebut dapat menimbulkan interaksi 
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antar peserta didik. (2) Sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran 

menulis. (3) Peserta didik lebih aktif, saling membantu, dan bekerjasama 

dalam kelompok belajar. (4) Setiap peserta didik diberi kesempatan untuk 

bertanya, berkomunikasi, dan berinteraksi sosial untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. (5) peserta didik belajar kelompok dibimbing oleh guru. (6) 

Guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. 

Pada saat ini, siswa masih cenderung belajar secara individual, 

menghafal konsep-konsep yang abstrak dan teoritik, tanpa banyak 

memberikan kontribusi ide dalam pembelajaran. Pada umumnya siswa tidak 

mampu menghubung-hubungkan antara materi yang dipelajari dengan 

bagaimana pengetahuan itu akan dipergunakan dalam kehidupan. Siswa 

kebanyakan masih sulit memahami terhadap konsep akademik sebagaimana 

biasa diajar guru yang menggunakan sesuatu yang abstrak dan metode 

ceramah.  Pada hal, belajar merupakan upaya mengkontruksikan pengetahuan 

baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembelajar.  

Hasil pembelajaran yang berlangsung selama ini, dirasa masih belum 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan, terutama yang menyangkut ranah 

efektif dan psikomotor. Proses pembelajaran yang bertumpu pada penyajian 

materi, fakta-fakta, yang tingkat penguasaannya bisa diukur dengan tes, yang 

banyak menekankan pada ranah kognitif saja. Siswa yang memperoleh nilai 

baik dari hasil tes dianggap sudah berhasil dalam belajar 
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Dalam kaitannya dengan pembelajaran menulis surat dinas siswa kelas 

VIII D SMP N I Tengaran, masih terlihat adanya kekurangkreatifan pada diri 

siswa. Sebagai bukti, mereka dengan mudah menyebutkan bagian-bagian surat 

dinas, seperti kepala surat, nomor, lampiran dan hal, tanggal pembuatan surat, 

alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, 

salam penutup, jabatan, tanda tangan dan nama terang serta tembusan. Namun, 

ketika siswa diberi tugas untuk membuat surat dinas yang sesuai dengan 

bagian-bagian surat, masih terdapat kesulitan terutama pada paragraf isi surat, 

penggunaan ejaan, dan tanda baca.. 

Selanjutnya, peneliti melakukan diskusi dengan rekan sejawat ( 

kolaborator) untuk mencari penyebab atas rendahnya hasil belajar siswa, 

khususnya pada keterampilan menulis. Kemudian penyebabnya 

diidentifikasikan sebagai berikut. (1) Metode pembelajaran di kelas masih 

berjalan monoton atau tidak bervariasi. (2) Belum ditemukan strategi 

pembelajaran menulis yang tepat. (3) Masih terdapat kekurangan adanya 

kolaborasi antara guru dan siswa. (4) Rendahnya aktivitas siswa yang 

menyebabkan rendahnya hasil belajar pula.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) 

dipandang cocok untuk diterapkan sebagai solusinya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Untuk itulah, penulis tertarik mengadakan penelitian 

tentang “Peningkatan Keterampilan Menulis Surat Dinas dengan Model 
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Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) 

pada Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang.”  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua permasalahan yang perlu 

dijawab dalam penelitian ini. 

1. Bagaimanakah peningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

menulis surat dinas melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions? 

2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan atau kemampuan menulis surat 

dinas siswa setelah mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions? 

3. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions dalam proses pembelajaran menulis surat dinas dapat 

meningkatkan semangat belajar siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

menuls surat dinas melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions.  
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2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan atau kemampuan menulis 

surat dinas siswa setelah mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Divisions. 

3. Mengetahui semangat belajar siswa dalam proses pembelajaran menulis 

surat dinas melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Melengkapi tori-teori pembelajaran menulis surat yang berkaitan 

dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP, bagi kalangan praktisi 

maupun akademis dapat mengkaji dan mengembangkan lebih lanjut model 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang sesuai dengan kondisi sekolah.  

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat menyampaikan informasi mengenai model pembelajaran 

kooperatif di dalam    meningkatkan keterampilan menulis surat. 

b. Proses pembelajaran menulis tidak monoton lagi. 

c. Ditemukan strategi pembelajaran menulis yang tepat, tidak 

konvensional tetapi bersifat variatif. 

d. Bagi siswa SMP kelas VIII dapat menggunakan hasil penelitian ini 

secara positif dan mau berusaha belajar lebih efektif, efisien, dan 

sungguh-sungguh, sehingga siswa lebih terampil dalam menulis surat. 


