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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Dalam kurikulum pendidikan Indonesia, Bahasa Indonesia menjadi salah 

satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah. Dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah, ada empat aspek utama yang diajarkan pada siswa. Keempat 

aspek itu adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Disebutkan oleh 

Doyin (2005:1) bahwa  keempat aspek kebahasaan itu pada dasarnya merupakan 

aspek kebahasaan yang secara fitrah dimiliki oleh manusia dan semuanya saling 

terhubung dan mempengaruhi satu sama lain.  

Keempat keterampilan bahasa yang diajarkan di sekolah itu bukan sekadar 

agar dipahami siswa, tetapi lebih pada agar dikuasai dengan baik olehnya. Sebab, 

dalam setiap pembelajaran di sekolah, aspek bahasa memiliki peran penting yaitu 

sebagai sarana menyampaikan informasi dan transfer ilmu pengetahuan. Apabila 

aspek-aspek bahasa tersebut tidak dikuasai dengan baik, maka akan terjadi distrosi 

dalam proses transfer informasi dan ilmu pengetahuan di ruang-ruang pendidikan 

tersebut.  

Salah satu dari keempat aspek keterampilan berbahasa adalah menulis. 

Menulis dianggap keterampilan puncak manusia dalam berbahasa, sebab menulis 

merupakan kegiatan kebahasaan yang memegang peranan penting dalam 

dinamika peradaban manusia. Karena aktivitas menulis tersebut, orang dapat 

melakukan komunikasi dan mengemukakan gagasan secara tidak  langsung dan 
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gagasannya bertahan lama serta persebarannya lebih luas. Seperti yang 

dikemukakan  oleh Tarigan (2008: 23) bahwa pada dasarnya fungsi utama tulisan 

adalah sebagai alat komunikasi tidak langsung. 

Oleh sebab itu, kegiatan menulis memerlukan pengetahuan dan wawasan 

luas. Pengetahuan yang luas tersebut didapat seseorang dengan cara banyak 

membaca. Selain banyak membaca agar wawasannya luas, keterampilan menulis 

dapat diperoleh seseorang dengan tekun dan rajin berlatih. Hal tersebut senada 

dengan pendapat Tarigan (2008: 22) bahwa keterampilan berbahasa hanya dapat 

diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan perbanyak latihan.  

Skinner (dalam Budiyono, 2012: 7) menyebutkan bahwa ada tiga aspek 

yang mendukung seseorang untuk terampil berbahasa yaitu frekuensi, peniruan, 

dan penguatan. Dijelaskan lebih lanjut oleh Budiyono (2012) bahwa dalam 

pembelajaran bahasa, faktor frekuensi dapat diartikan dengan “kuantitas 

pengulangan” dalam berlatih berbahasa. Semakin sering berlatih, siswa 

diasumsikan akan semakin terampil berbahasa. Dalam pembelajaran berbahasa 

yang tidak pernah melaksanakan praktikum, dapat dipastikan bahwa siswa tidak 

akan terampil berbahasa. Oleh karena itu, agar pembelajaran keterampilan 

berbahasa berhasil dengan baik, guru harus memberikan porsi yang cukup bagi 

siswa untuk berlatih. 

Pada kenyataannya di lapangan, yaitu proses pembelajaran di sekolah, 

kegiatan pembelajaran bahasa, dalam hal ini menulis, cenderung sangat sedikit 

alokasi praktikumnya, latihan-latihan praktik menulis juga kurang dilakukan 

secara masif. Kenyataan lain yang juga muncul adalah siswa cenderung lebih 
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menyukai cara instan, yaitu jarang berlatih tetapi berharap bahwa dirinya mahir 

menulis. Hal semacam itu tidak hanya terjadi di jenjang pendidikan formal (PF), 

tetapi juga di jenjang pendidikan nonformal (PNF) seperti di lembaga Paket B 

setara SMP.  

Hal itu tercermin pula dalam bahan ajar yang umumnya dijumpai di 

sekolah-sekolah seperti modul dan LKS. Pada LKS Bahasa Indonesia yang 

digunakan oleh tutor (sebutan untuk guru) Paket B Wadas Kelir dan Paket B 

Darul Quran untuk mengajar, lebih banyak dijelaskan tentang pengertian dan 

teori-teori seputar menulis dari pada latihan-latihan yang memandu siswa untuk 

belajar dan praktik menulis. Meskipun tidak semua melakukannya, banyak guru 

yang cenderung mengikuti petunjuk di dalam buku atau modul begitu saja. Pada 

akhirnya, siswa lebih banyak diajari teori-teori mengenai jenis-jenis menulis dan 

pengertiannya, tetapi kurang maksimal dalam hal praktikumnya.  

Padahal, sebagai salah satu keterampilan yang kompleks, keterampilan 

menulis perlu diajarkan dengan terarah. Lebih lanjut, dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia cenderung dipisahkan antara pembelajaran bahasa dan pembelajaran 

sastra. Jika meminjam istilah Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Pardi 

Suratno (dalam Sudaryanto, TT) pembelajaran sastra di lingkungan pendidikan di 

Indonesia masih cenderung dianaktirikan. Hal itu tercermin dari perilaku siswa 

dan guru. Masih banyak guru yang kurang membaca karya-karya sastra dan mahir 

menulis sastra. Hal itu membuat guru yang seharusnya menjadi sosok teladan bagi 

siswa dalam belajar sastra menjadi tidak ada. Dampaknya, anak-anak menjadi 
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tidak tertarik dan menyenangi bidang sastra dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia, yang kemudian membuat sastra semakin terpinggirkan.   

Di lingkup PNF, kemampuan menulis, terlebih kemampuan menulis karya 

sastra, para siswanya cenderung rendah. Hal tersebut senada dengan observasi dan 

wawancara yang dilakukan pada tutor (guru) Paket B Wadas Kelir yang 

mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sesuai dengan aturan dinas 

pendidikan, hingga saat ini lembaga Paket B setara SMP masih menggunakan 

KTSP dalam proses pembelajarannya. Dari hasil wawancara tersebut diketahui 

bahwa kemampuan rata-rata siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis sangat 

rendah. Hal itu terlihat dari fakta bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

menuangkan ide atau gagasan menjadi sebuah bentuk tulisan. Bahkan yang lebih 

sederhana, mereka sulit menggagas ide untuk dijadikan bahan tulisan.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat dengan para tutor 

(guru) Paket B Wadas Kelir, keterbatasan  itu dipicu oleh SDM warga belajar 

yang cenderung di bawah rata-rata. Rata-rata warga belajar di Paket B Wadas 

Kelir adalah orang-orang yang sudah melebihi usia belajar di tingkatan SMP atau 

usia dewasa, sudah bekerja, atau yang sebagian tidak mampu mengikuti alur  

belajar di sekolah formal biasa, baik dari segi kemampuan biaya maupun dari segi 

kemampuan kognitif masing-masing. Di dalam kelas tersebut, para siswa 

cenderung kesulitan mengaplikasikan pembelajaran tentang teori menulis yang 

telah dijelaskan guru. Para siswa memerlukan bahan ajar dengan teori yang dapat 

menuntun mereka untuk berlatih tahapan-tahapan menulis dengan baik, serta 

dengan pendekatan yang lebih konkret dan dekat dengan dunianya.  
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Selain itu, pada kasus lain, yaitu di lingkungan Paket B Darul Quran, yang 

terjadi adalah rendahnya minat atau motivasi siswa pada kegiatan menulis sastra. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat dengan para tutor terlihat 

bahwa bagi para siswa di Paket B Darul Quran, hal yang menjadi fokus utama  

mereka adalah menghafal Alquran, sehingga mata pelajaran lain menjadi fokus ke 

dua. Waktu dan pikiran siswa banyak terkuras untuk fokus utama, sehingga siswa 

cenderung kurang berminat menekuni bacaan-bacaan di luar fokus utama. Hal itu 

juga telihat saat pembelajaran bahasa Indonesia. Padahal, salah satu kompetensi 

yang harus dikuasai oleh para siswa adalah kompetensi menulis sastra, dalam hal 

ini menulis dongeng.  

Para siswa cenderung kurang antusias jika belajar secara konvensional. 

Ketika guru mengajarkan materi menulis dongeng menggunakan buku LKS, para 

siswa merasa kesulitan menerapkan teori tentang menulis yang telah dipelajari 

tersebut ke dalam praktiknya. Hal itu mengindikasikan bahwa mereka 

memerlukan bahan ajar yang lebih inovatif dan merangsang motivasi belajar 

bahasa Indonesia, dalam hal ini yaitu belajar keterampilan menulis.  

Namun, faktor-faktor tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa 

kemampuan belajar menulis warga belajar Paket B dapat ditingkatkan. Hal itu 

dapat diupayakan dengan memberikan pembelajaran menulis  dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia dengan format yang tepat dan menyenangkan, seperti 

penyediaan bahan ajar ataupun modul yang tepat guna.  

Seperti yang disinggung pada paragraf sebelumnya bahwa salah satu 

kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam pelajaran Bahasa Indonesia di SMP 

Pengembangan Bahan Ajar... Endah Kusumaningrum, Program Pascasarjana Ump, 2018



6 
 

kelas VII semester 1 adalah mampu menulis dongeng. Oleh karena itu, penelitian 

ini difokuskan untuk mengembangkan keterampilan menulis siswa dengan 

menerapkan inovasi produk bahan ajar yang dapat menunjang pembelajaran 

menulis dongeng.  

Dari kondisi yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kedua 

lembaga Paket B di atas, maka inovasi pembelajaran perlu dilakukan. Melalui 

penelitian ini, Peneliti mencoba mengembangkan bahan ajar berupa buku teks 

untuk mendukung pembelajaran menulis di jenjang Paket B setara SMP kelas VII 

dengan pendekatan proses dan gaya belajar siswa sebagai basisnya.  

Dalam pengembangan bahan ajar menulis dongeng tersebut, pendekatan 

proses dipilih karena pendekatan ini dirasa merupakan pendekatan yang paling 

tepat sebagai pijakan untuk membimbing siswa berproses menulis. Konsep utama 

pendekatan proses yaitu tahap pramenulis, tahap menulis draf, dan tahap 

perbaikan (revisi). Hal itu senada dengan teori Skinner yang  telah disinggung 

dalam paragraf sebelumnya yang menyebutkan bahwa paling tidak, untuk 

membuat seseorang dapat menguasai sebuah keterampilan berbahasa haus 

dilakukan tiga tahap yaitu frekuensi, peniruan, dan penguatan. Dalam pendekatan 

proses, ketiga hal tersebut tercover dengan baik. Lebih lanjut mengenai hal ini 

dijelaskan pada bab selanjutnya.  

Selanjutnya, basis gaya belajar siswa dipilih sebagai pijakan 

pengembangan bahan ajar menulis dongeng ini karena mengingat kriteria warga 

belajar (siswa) di Paket B Wadas Kelir yang sangat beragam. Mulai anak usia 

sekolah hingga bukan usia sekolah yang sekolah sambil bekerja. Belum lagi soal 
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motivasi dan kondisi lingkungan. Hal itu tentu amat berpengaruh pada proses dan 

hasil belajar mereka. Basis gaya belajar siswa menekankan pada potensi yang 

dimiliki masing-masing siswa. Keberagaman yang dimiliki siswa diubah dari 

kerugian menjadi potensi yang baik jika dikembangkan.  

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh De Porter dan Mike 

Hernacki (2014:112) yang menjelaskan bahwa gaya belajar merupakan  cara 

belajar yang dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya faktor-faktor fisik, 

emosional, sosiologis, dan lingkungan. Seseorang lebih mudah belajar dan 

berkomunikasi dengan gaya sendiri, karena gaya belajar adalah kunci untuk 

mengembangkan kinerja, baik dalam pekerjaan, belajar di kelas, maupun dalam 

situasi-situasi antar pribadi. Hal tersebut juga seperti yang diungkapkan oleh 

Chatib (2012: 97) bahwa gaya belajar merupakan respons yang paling peka dalam 

sistem pikir seseorang untuk menerima informasi dari pihak pemberi informasi. 

Informasi akan lebih diterima dengan baik apabila sesuai dengan gaya belajarnya. 

Jika informasi dapat diterima dan direspon dengan baik maka artinya indikator 

belajar seseorang telah tuntas. Jika guru mengajar dengan metode yang sesuai 

dengan gaya belajar siswa, maka semua materi pelajaran akan lebih mudah 

diterima oleh siswa.  

Dengan bahan ajar yang mementingkan gaya belajar siswa, diharapkan 

dapat mengcover gaya belajar siswa dalam belajar menulis dongeng, sehingga jika 

mereka dapat belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing, asumsi peneliti, 

dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar. Dampak yang ditimbulkan dari 
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meningkatnya minat belajar siswa ini adalah kemampuan mereka dalam menulis 

dongeng. 

Salah satu wujud inovasi yang dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang 

diberikan dalam penelitian ini berupa pengembangan bahan ajar menulis dongeng 

berbasis gaya belajar siswa menggunakan pendekatan proses. Pendekatan tersebut 

penting dilakukan mengingat kendala yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran 

menulis dongeng di sekolah, sehingga bahan ajar yang dikembangkan ini 

memberikan tawaran alternatif solusi. Dalam bahan ajar yang di dalamnya berisi 

tahapan proses menulis dongeng dan sesuai dengan kriteria gaya belajarnya, siswa 

dengan dibimbing oleh guru dapat belajar menulis dongeng dengan lebih baik, 

menarik, dan tepat guna. Berdasarkan persoalan tersebut, maka penelitian tentang 

pengembangan bahan ajar menulis dongeng berbasis gaya belajar siswa dengan 

pendekatan proses dipandang perlu dan penting untuk dilakukan untuk 

mengembangkan bahan ajar menulis dongeng berbasis gaya belajar siswa dengan 

pendekatan proses.  

  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar  belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimana kebutuhan bahan ajar dalam pembelajaran menulis dongeng 

menurut siswa dan guru?  

2. Bagaimana bentuk pengembangan prototipe bahan ajar menulis dongeng yang 

sesuai kebutuhan siswa dan guru? 
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3. Bagaimana hasil validasi bahan ajar menulis dongeng yang dikembangkan? 

4. Bagaimana hasil uji coba prototipe bahan ajar menulis dongeng yang 

dikembangkan?  

 

C. Tujuan  

Berdasarkan  rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui kebutuhan bahan ajar dalam pembelajaran menulis dongeng yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru.  

2. Mengembangkan prototipe bahan ajar menulis dongeng yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa dan guru.  

3. Mengetahui hasil validasi bahan ajar menulis dongeng yang dikembangkan. 

4. Mengetahui hasil uji coba prototipe bahan ajar menulis dongeng yang 

dikembangkan.  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis  

Dari segi teoritis, manfaat penelitian ini adalah menambah sumber 

referensi bagi pembelajaran menulis dongeng, Penelitian ini dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan ajar yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran 

dengan lebih baik, maksimal, dan tepat guna. 
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2. Secara Praktis  

Dari segi praktis, manfaat penelitian ini adalah bagi guru, siswa, dan 

peneliti selanjutnya.  

a. Bagi Guru  

Bagi guru, manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana meningkatkan 

proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang tepat dan 

terarah untuk bab menulis dongeng. 

 

b. Bagi Siswa  

Bagi siswa, manfaat penelitian ini adalah memberikan alternatif bagi 

pembelajaran menulis dongeng yang menarik dan tepat guna.  

 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya, manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan 

masukan bagi penelitian selanjutnya.  
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