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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran Bahasa Indonesia terasa menjadi sangat penting dan memiliki 

arti sentral bagi kemajuan pendidikan. Oleh sebab itu ditetapkan UU No 2 Tahun 1989 

Tentang sistem pendidikan nasional sekolah dasar, BAB XI Pasal 41, bahwa bahasa 

pengantar dalam pendidikan nasional adalah Bahasa Indonesia. Hal ini berarti bahwa 

betapa pentingnya arti penguasaan Bahasa Indonesia bagi setiap peserta didik di 

sekolah agar dapat saling berkomunikasi dengan baik serta menerapkan ilmu 

pengetahuan yang diajarkan di sekolah. Dalam kaitan ini bahasa Indonesia tidak hanya 

sebagai bahasa pengantar tetapi juga sebagai mata pelajaran. 

Saat ini dalam kegiatan pendidikan di Indonesia sejak tahun ajaran 2013-2014  

telah diberlakukan kurikulum 2013 atau yang kerap disebut dengan K13 sebagai 

pengganti KTSP. Dalam pemberlakuan kurikulum tersebut masih banyak hal-hal yang 

harus diperbaiki. Bardasarkan info yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan 

observasi awal, peserta didik merasa jenuh dengan cara mengajar guru. Hal ini perlu 

dimaklumi karena pendidik pun masih mengalami kesulitan untuk mengembangkan 

proses pembalajaran yang ada. Dalam Rencana Proses Pembalajaran (RPP) ada 

beberapa tahapan pembelajaran yang dikenal dengan 5M. 5M tersebut ialah 

mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan yang terakhir adalah 

mengkomunikasikan. Itu merupakan hal yang baru bagi guru. 

Akan tetapi dalam kurikulum 2013 dicantumkan bahwa pembelajaran dalam 

kurikulum ini adalah pembelajaran kreatif. Maksudnya ialah pembelajaran yang 
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mengutamakan komunikasi guru dengan peserta didik. Kegiatan belajar mengajar 

dikondisikan sedemikan rupa agar terjadi komunikasi yang intensif antara guru dan 

peserta didik serta lingkungan pembelajaran. Agar proses komunikasi itu berjalan 

dengan baik, maka tuntunan yang harus dipenuhi adalah: pelibatan kreativitas guru 

dan aktivitas siswa yang menyenangkan (Kurniawan, 2015:9). Selain itu, metode 

pembelajaran di dalam kelas sebaiknya beragam karena dengan metode pembelajaran 

yang beragam itu akan tercipta kondisi kelas yang menyenangkan sejalan dengan 

kondisi peserta didik pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Karena itu, 

dalam penerapan kurikulum 2013 ini guru dituntut untuk lebih inovatif dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

Pada kurikulum 2013 setiap mata pelajaran dituntut agar inovatif dalam setiap 

pembelajarannya, tidak terkecuali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Selain 

metode pembelajaran yang inovatif, dalam kurikulum 2013 setiap mata pelajaran juga 

tematik atau memiliki tema, begitu pula dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Setiap satuan kegiatan belajar bertolak dari tema tertentu, seperti pada pembelajaran 

tentang teks laporan hasil observasi. Pembelajaran tersebut mempunyai tema 

meneroka alam semesta. Begitu pula teks prosedur kompleks mempunyai tema 

menjadi warga Negara yang baik. Masing-masing teks yang terdapat pada kurikulum 

2013 pasti mempunyai temanya masing-masing. Oleh karena itu, kurikulum 2013 

disebut juga dengan kurikulum yang tematik. 

Dalam kurikulum 2013 terdapat lima teks yaitu teks anekdot, teks eksposisi, 

teks laporan hasil observasi (TLHO), teks prosedur kompleks, teks negoisasi. Setiap 

teks selalu mengarah pada kemampuan menulis. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman 

peneliti pada saat PPL, kemampuan menulis peserta didik justru rendah khususnya 

Peningkatan Kemampuan Menulis ..., Fatkhul Muji Arifah, FKIP UMP, 2015



 

 

 

 

3 

menulis teks prosedur kompleks. Rendahnya kemampuan menulis peserta didik ini 

ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh oleh peserta didik, khususnya kelas X KU 1 

SMK Negeri 1 Banyumas dengan persentase ketuntasan nilai sesuai KKM sebanyak 

55% saja.Hal ini dikarenakan banyak peserta didik yang merasa kesulitan dalam 

menyusun kalimat sehingga menjadi sebuah teks. Peserta didik juga merasa bosan 

dengan model pembelajaran yang monoton, khususnya pada kegiatan menulis. Faktor 

penyebab lain misalnya ketika pembelajaran sedang berlangsung peserta didik asik 

bermain dengan handphone atau berbicara dengan temannya saat kerja kelompok 

berlangsung. Selain faktor peserta didik, faktor pengajaran juga sangat berpengaruh. 

Peserta didik cenderung bosan dengan cara pengajaran menulis yang kurang 

bervariatif, yakni hanya memberitahu tema kemudian membiarkan peserta didik 

menulis. 

Pengajaran yang bervariatif dan menyenangkan sangat dibutuhkan oleh peserta 

didik untuk mengembangkan kemampuan menulis mereka. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan pada pembelajaran menulis teks prosedur 

kompleks adalah acak kata. Penerapan model pembelajaran tipe acak kata “scramble” 

ini dapat mengatasi masalah menulis peserta didik yaitu kesulitan dalam menyusun 

kalimat, karena model pembelajaran ini dapat mempermudah peserta didik dalam 

menyusun kalimat-kalimat. Hal ini dikarenakan kalimat sudah disediakan oleh guru 

karena pada tahap pembelajaran guru menyiapkan wacana kemudian guru 

memisahkan kalimat-kalimat tersebut. Tugas peserta didik ialah menyusun kalimat-

kalimat tersebut agar menjadi teks yang urut dan sesuai dengan kaidahnya baik 

struktur maupun ciri kebahasaannya. 
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Model pembelajaran acak kata juga disebut dengan metode  scramble. Istilah 

scramble berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

berarti perebutan, pertarungan, perjuangan. Metode scramble adalah pembelajaran 

secara berkelompok dengan mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang 

telah disediakan sesuai dengan soal. Soeparno(1998 : 60) berpendapat bahwa metode 

scramble adalah salah satu permainan bahasa. Pada hakikatnya permainan bahasa 

merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh keterampilan tertentu dengan cara 

menggembirakan. Kelebihan model pembelajaran ini sangat itu memungkinkan 

peserta didik untuk belajar sambil bermain. Mereka dapat berekreasi sekaligus belajar 

dan berpikir, mempelajari sesuatu secara santai dan tidak membuatnya stres atau 

tertekan. Peserta didik dalam setiap kelompok juga diajari berbagi kepemimpinan, 

peserta didik juga diberi tanggung jawab untuk menangani materi dalam kelompok 

kooperatif karena keberhasilan peserta didik dalam kelompok merupakan keberhasilan 

kelompoknya juga. Peserta didik juga diajarkan untuk memupuk rasa solidaritas. 

Model pembelajaran ini juga dapat mendorong peserta didik berlomba-lomba agar 

lebih maju. 

Berdasarkan pengalaman pada saat PPL. Selain itu, berdasarkan penuturan 

yang diberikan oleh peserta didik pada saat observasi awal. Bahwa terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai menulis teks prosedur kompleks. Maka 

peneliti berasumsi bahwa pembelajaran menulis teks prosedur kompleks 

menggunakan model pembelajaran tipe acak kata “scramble” dapat meningkatkan 

nilai menulis teks prosedur kompleks. Berdasarkan asumsi tersebut. Maka penelitian 

untuk mengembangkan keterampilan menulis teks prosedur kompleks menggunakan 

model pembelajaran tipe acak kata “scramble” perlu untuk dilakukan. 

Peningkatan Kemampuan Menulis ..., Fatkhul Muji Arifah, FKIP UMP, 2015



 

 

 

 

5 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dituliskan oleh peneliti maka rumusan 

masalah dari penelitian ini ialah apakah pembelajaran kooperatif tipe acak kata 

“scramble” dapat meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur kompleks siswa 

kelas X KU 1 SMK Negeri 1 Banyumas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur kompleks pada siswa kelas X KU 1 

SMK Negeri 1 Banyumas melalui pembelajaran kooperatif tipe acak kata “scramble”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh para pembaca 

pada umumnya dan oleh guru atau instansi pendidikan pada khususnya. Agar dapat 

menambah wawasan dalam bidang pengetahuan. Khususnya pengetahuan 

keterampilan menulis. Terutama pengetahuan tentang keterampilan menulis teks 

prosedur kompleks dan model pembelajaran tipe acak kata “scramble”. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan guru mengenai 

berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajar. 
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2) Meningkatkan profesionalisme guru dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

3) Guru dapat mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dalam menulis teks 

prosedur kompleks. 

 

b. Bagi Peserta Didik 

Melalui penelitian ini diharapkan: 

1) Pembelajaran menulis teks prosedur kompleks lebih menarik. 

2) Kemampuan peserta didik dalam menulis teks prosedur kompleks bisa lebih 

meningkat. 

3) Motivasi peserta didik terhadap pembelajaran menulis akan tumbuh. 

 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberi bahan informasi dalam pembelajaran menulis 

teks prosedur kompleks yang menyenangkan. Yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran acak kata (scramble). Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan 

informasi. Mengenai kemampuan peserta didik dalam keterampilan menulis. 

Informasi ini dapat digunakan sebagai evaluasi baik terhadap guru maupun peserta 

didik. 
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