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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemampuan menulis siswa di Indonesia belum memuaskan. Hal ini dapat dilihat 

dari kualitas tulisan siswa yang umumnya masih rendah baik dalam penggunaan bahasa 

maupun dalam teknik penulisan. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Amir 

Fuady (2005: 48) yang menyatakan bahwa para siswa belum memiliki keterampilan 

menggunakan bahasa, terlebih kemampuan menulis atau mengarang.    

Pembelajaran menulis di berbagai jenjang sekolah memang sudah dilaksanakan. 

Sesungguhnya pengajaran teknik menulis telah diperoleh sejak kelas satu SD. Jika 

seseorang telah lulus SMA sesungguhnya mereka sudah belajar tentang menulis selama 

dua belas tahun. Namun faktanya masih banyak pelajar yang gagap dalam menulis 

menunjukkan ada yang salah dalam proses belajar mengajar menulis di sekolah.  

Kondisi yang demikian ini juga dialami oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Polanharjo. Secara umum peserta didik belum mampu menulis suatu karya dengan 

sempurna. Kecenderungan mereka adalah menulis berdasarkan contoh. Ketika pengajar 

memberikan suatu contoh bentuk tulisan (naskah berita) maka mereka akan membuat 

tulisan dengan jenis, ide, dan bentuk yang relatif sama. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya sarana dan prasarana siswa untuk berlatih dan mencoba berekpresi 
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menciptakan naskah yang sesuai dengan daya nalar mereka. Fakta tersebut setara dengan 

pendapat Chapman, Halliday, Martin, Kamberelis, dan Rothery (dalam Bonilla, 2000: 36) 

yang menyatakan recent research suggest that children have relatively few experiences 

with science writing and that primary-grade teacher may need to provide more guidance 

and practice in sciences genres. Jadi guru seharusnya memberikan panduan untuk 

menulis dan menyediakan banyak kesempatan untuk melakukan aktivitas menulis. 

Dengan demikian sikap imitasi siswa yang juga menunjukkan bukti nyata rendahnya 

kualitas tulisan dapat teratasi.  

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pembelajaran menulis di sekolah masih 

dirasakan kurang optimal. Hal tersebut dilihat dari beberapa faktor. Faktor yang pertama 

yaitu pembelajaran menulis yang diberikan hanya bersifat teoretis. Guru mengajarkan 

teknik menulis tanpa ditindaklanjuti dengan praktik. Guru menjelaskan ciri-ciri tulisan 

yang baik namun tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba berkarya 

setahap demi setahap. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Ismail Marahimin 

(2004: 16) yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran menulis ada yang hanya 

memberikan teori-teorinya saja bahkan ada yang tidak sejalan dengan metode pengajaran 

menulis seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah guru dalam pelajaran didaktik atau 

metodik. Guru lebih sering menyampaikan teknik, cara-cara menulis, dan ciri-ciri tulisan 

yang baik tetapi tidak disertai praktik yang cukup sehingga pembelajaran menulis bagi 

siswa masih bersifat abstrak atau absurd.  

Kurangnya frekuensi praktik telah mengambinghitamkan keterbatasan waktu. 

Tidak dapat dipungkiri pelaksanaan pembelajaran menulis dalam bidang studi Bahasa 

Indonesia harus berbagi porsi secara merata dengan ketiga pembelajaran lainnya 

(menyimak, membaca, dan berbicara) sehingga dapat dikatakan hanya seperempat waktu 

belajar siswa digunakan untuk pembelajaran menulis. Waktu yang hanya sedikit tersebut 

dirasakan kurang efektif karena keterampilan ini menuntut siswa untuk praktik secara 

berkesinambungan. Tidak ada seorang penulis pun yang secara langsung bisa 

menciptakan berpuluh-puluh karya tanpa latihan meskipun memiliki bakat yang hebat. 

Hal tersebut setara dengan pernyataan Pangesti Wiedarti (2005: ix) bahwa tidak ada 

penulis instan, begitu belajar menulis langsung handal. Untuk memulai menulis, setiap 

penulis tidak perlu menunggu menjadi seorang penulis yang terampil. Belajar teori 
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menulis itu mudah, tetapi untuk memraktikkannya tidak cukup sekali dua kali. Frekuensi 

latihan menulis akan menjadikan seseorang terampil dalam bidang tulis-menulis. Oleh 

karena itu, pembelajaran menulis sudah seharusnya dilakukan dalam waktu yang tak 

terbatas. Namun mengingat pentingnya keharmonisan dalam penyerapan keterampilan 

lainnya maka tindakan legowo dan dilanjutkan dengan mengeksplorasi upaya yang lain 

menjadi salah satu cara mengatasi kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran menulis 

di sekolah. 

 Kemonotonan dalam kegiatan belajar mengajar juga masih menduduki peringkat 

atas sebagai penghambat kemajuan kualitas pembelajaran disegala bidang studi termasuk 

Bahasa Indonesia. Masa anak-anak adalah masa yang berwarna. Dalam kehidupan sehari-

hari bermain merupakan salah satu kegiatan yang sangat mereka gemari. Begitu pula 

dalam kegiatan pembelajaran, mereka lebih suka melakukan aktivitas yang beraneka 

ragam ketimbang duduk diam mendengarkan dan menerima segala hal yang disodorkan 

oleh guru sehingga seolah-olah menjadi objek pasif. Melalui bermain mereka akan 

mengenal sekaligus belajar berbagai hal tentang kehidupannya, juga dapat melatih 

keberanian dan menumbuhkan kepercayaan diri baik dengan mempergunakan alat 

(peraga) maupun tidak memakainya (Andang Ismail, 2006: 3). 

Pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan lebih menarik minat siswa 

jika diibandingkan dengan pembelajaran yang menjadikan ceramah sebagai metode 

utama. Dengan bermain siswa tidak hanya menerima nilai didik namun juga berpengaruh 

positif terhadap mental dan kondisi kejiwaan mereka. Hal tersebut diperkuat dengan 

pernyataan Bennett, Wood, dan Rogers (2005: 3) bahwa permainan mempunyai fungsi 

pendidikan dan perkembangan karena memampukan anak-anak untuk mengendalikan 

perilaku mereka dan menerima keterbatasan di dunia nyata, serta melanjutkan 

perkembangan ego dan pemahaman atas realitas. Selain itu, tentu saja siswa lebih 

menyukai pembelajaran yang menarik perhatian dan menimbulkan gairah belajar. 

Pendapat tersebut sesuai dengan pernyataan Suyatno (2004: 1) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sangat disukai siswa. Kemonotonan 

dalam pembelajaran dapat disiasati dengan penerapan pendekatan dan model 

pembelajaran serta penggunaan media yang variatif.  
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 Perubahan kurikulum dalam beberapa tahun terakhir telah memicu pendidikan di 

Indonesia untuk menggali segala daya upaya dalam hal pembelajaran. Komponen baru 

tersebut dapat berupa media yang kreatif, pendekatan solutif, dan model pembelajaran 

yang inovatif. Pengembangan temuan tersebut telah disiarkan kepada semua praktisi 

pendidikan untuk disebarluaskan kepada para pendidik yang mengampu segala mata 

pelajaran. Upaya tersebut setidaknya mampu memberikan angin segar akan 

meningkatnya kualitas pembelajaran baik dari segi proses maupun hasil.  

 Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang 

menjadi salah satu model yang dikembangkan dalam upaya membantu meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Model pembelajaran ini menjadikan kerja sama sebagai prinsip 

dasar dalam pelaksanaannya. Falsafah yang mendasari model pembelajaran gotong-

royong dalam pendidikan adalah falsafah homo homini socius yaitu manusia sebagai 

makhluk sosial (Anita Lie, 2008: 28). Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat 

dipisahkan dari eksistensi masyarakat. Di dalam segala kehidupan selalu dibutuhkan 

hubungan kerja sama dari pihak lain. Hal ini juga terjadi dalam situasi pembelajaran. 

Kerja sama dalam pembelajaran di sekolah berlaku sebagai hubungan multi arah antara 

guru dengan siswa dan siswa dengan rekan sebaya. Model pembelajaran ini memiliki 

beberapa tipe yang memiliki esensi yang hampir sama namun dengan penyajian yang 

berbeda. Salah satu tipe yang memiliki unsur-unsur yang lengkap dan memiliki 

kemenarikan tersendiri adalah model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournaments.  

 Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments atau yang lebih 

dikenal dengan singkatan TGT merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif 

yang menarik dan unik. TGT memiliki aspek-aspek pendukung yang menunjang kegiatan 

pembelajaran. Aspek-aspek tersebut yaitu terdapatnya aspek permainan, turnamen, dan 

kerja sama tim. Keberadaan tim mampu menambah semangat siswa untuk selalu menjadi 

yang terbaik dan tidak ingin dikalahkan. Tentunya semua itu dilandasi dengan persaingan 

yang sehat dan menghindari kecurangan.  

Hambatan dalam pembelajaran menulis tidak hanya terletak pada aspek waktu, 

model pembelajaran, dan kuantitas praktik. Penguasaan diksi yang kurang juga memicu 

timbulnya kualitas tulisan yang kurang baik. Memilih kata yang tepat merupakan suatu 
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pekerjaan yang sulit. Pendapat tersebut dikuatkan oleh pernyataan Hemingway yang 

menganggap bahwa kegiatan pemilihan kata merupakan bagian tersulit dalam proses 

penulisan (Sabarti Akhadiah, 1996: 80). Secara umum timbulnya masalah penguasaan 

diksi karena perbendaharaan kosakata siswa yang kurang sehingga mereka kesulitan 

untuk memadupadankan kata-kata dalam sebuah kalimat dan paragraf. Jika hal ini 

dibiarkan tulisan yang monoton dan tidak aplikatif akan menjadi tipe karya mereka. 

Padahal sebuah tulisan dibangun dari perangkaian kata-kata. Jika kata yang dirangkai 

tidak variatif dan tepat pemakaiannya kualitas karya siswa hanya akan bergerak di bawah 

kata standar.  

 Kata juga merupakan unsur dasar bahasa yang sangat penting. Dalam kegiatan 

berpikir, menyatakan gagasan, dan perasaan juga dibutuhkan kata-kata. Dengan kata pula 

komunikasi dapat terjalin baik dalam komunikasi lisan maupun komunikasi melalui 

media tulis. Memilih kata yang tepat dan sesuai dengan konteks merupakan pekerjaan 

yang tidak mudah. Padahal dalam penulisan karangan baik secara sadar maupun tidak 

pasti berhadapan dengan masalah pemilihan kata. Seseorang yang mahir berbahasa pun 

acap kali kesulitan menemukan kata-kata yang sesuai ketika menjalin komunikasi dengan 

orang lain. Jadi diperlukan banyak latihan agar mampu menguasai penggunaan diksi 

dengan tepat yakni menyangkut aspek makna, aspek logika, mengungkapkan maksud 

yang diinginkan dan sesuai dengan konteks, kesempatan, situasi, serta keadaan pembaca 

(dalam komunikasi tulis) atau komunikan (dalam komunikasi lisan). 

Menulis pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Dalam kegiatan menulis ini seorang penulis harus terampil menggunakan struktur bahasa 

dan kosakata. Keterampilan menulis digunakan untuk mencatat, merekam, meyakinkan, 

melaporkan, menginformasikan, dan memengaruhi pembaca. Maksud dan tujuan seperti 

itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh para pembelajar yang dapat menyusun dan 

merangkai jalan pikiran dan mengemukakannya secara tertulis dengan jelas, lancar, dan 

sistematis. Kejelasan ini bergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian dan pemilihan 

kata, serta  struktur kalimat. Jadi penguasaan kosakata juga sangat dibutuhkan dalam 

terciptanya karya dalam bentuk tulisan yang berkualitas. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti bermaksud melakukan 

penelitian mengenai pengaruh penerapan model pembelajaran dan penguasaan diksi. 
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Penelitian tersebut berjudul ”PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENTS DAN PENGUASAAN DIKSI 

TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA SISWA KELAS VIII SMP 

NEGERI 2 POLANHARJO”. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

positif sebagai upaya meningkatkan keterampilan menulis siswa khususnya menulis 

karya nonfiksi bergenre teks berita.  

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. pelajaran yang diberikan hanya bersifat teoretis, 

2. kurangnya waktu pelaksanaan pembelajaran menulis, 

3. pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan monoton,  

4. masih dominannya keberadaan guru hingga tak sadar perilaku tersebut telah 

menjadikan peserta didik sebagai objek pasif, 

5. kecenderungan siswa untuk selalu meniru contoh-contoh yang diberikan oleh 

guru, 

6. peserta didik kurang mampu memilih kata yang tepat ketika menulis, 

7. model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments (TGT) belum 

dilaksanakan sesuai harapan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam maka permasalahan dibatasi pada 

hal-hal berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran, dengan pertimbangan bahwa model 

pembelajaran memengaruhi kemampuan menulis teks berita siswa. Dalam 

penelitian ini terbatas pada model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournaments (TGT) dan model konvensional. 

2. Kemampuan penguasaan diksi dibatasi pada bagian kesesuaian dan ketepatan 

kata mengingat penerimaan materi diksi pada siswa jenjang kelas VIII masih 

terbatas.  
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3. Kemampuan menulis teks berita, dengan pertimbangan kemampuan menulis teks 

berita sebagai variabel yang dipengaruhi oleh model pembelajaran dan 

penguasaan diksi. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah di atas dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kemampuan menulis teks berita siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments (TGT) lebih baik 

daripada siswa yang diajar dengan model konvensional?  

2. Apakah tingkat penguasaan diksi siswa berpengaruh dalam hasil aktivitas menulis 

teks berita? 

3. Apakah terdapat interaksi penerapan model pembelajaran dan penguasaan diksi 

secara bersama-sama dengan kemampuan menulis teks berita? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. perbedaan kemampuan menulis teks berita siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments (TGT) dan model 

konvensional, 

2. perbedaan kemampuan menulis teks berita siswa yang memunyai kemampuan 

penguasaan diksi tinggi, sedang, maupun rendah, dan  

3. interaksi penerapan model pembelajaran dan penguasaan diksi secara bersama-

sama terhadap kemampuan menulis teks berita siswa. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam 

pembelajaran menulis teks berita yang dipengaruhi oleh penerapan model pembelajaran 
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dan kemampuan penguasaan diksi. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis berita. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

a. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments (TGT) 

membantu siswa dalam memahami pembelajaran menulis teks berita. 

b. Siswa akan lebih tertarik dan termotivasi mengikuti setiap proses pembelajaran 

menulis teks berita dengan diterapkannya model pembelajaran  kooperatif tipe 

Teams Games Tournaments (TGT). 

c. Siswa senantiasa meningkatkan kemampuan penguasaan diksi sehingga prestasi 

menulisnya akan semakin baik. 

b. Bagi Guru  

a. Meningkatkan kinerja guru karena dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournaments (TGT) dapat mengefektifkan pembelajaran menulis 

teks berita. 

b. Sebagai sarana bagi guru untuk memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam 

kegiatan pembelajaran menulis. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman pada guru-guru bidang studi 

lainnya sehingga memperoleh pengalaman baru untuk menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments (TGT) dalam 

pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti 

a. Dapat memperluas pengetahuan tentang model pembelajaran dan kemampuan 

penguasaan diksi serta pengaruhnya terhadap kemampuan menulis teks berita. 

b. Menjadi pengalaman untuk melakukan kegiatan pembelajaran menulis teks berita 

pada waktu yang akan datang. 

e. Bagi Pembaca 

a. Dapat menambah pengetahuan tentang model pembelajaran dan kemampuan 

penguasaan diksi serta pengaruhnya terhadap kemampuan menulis teks berita. 

b. Dapat dijadikan sebagai rujukan jika melakukan penelitian sejenis. 
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