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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bahasa merupakan aspek penting yang digunakan dalam lingkungan 

pendidikan khususnya kegiatan belajar mengajar agar tercapainya sasaran 

atau tujuan pembelajaran. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah pada 

umumnya berfungsi untuk mengajarkan siswa dalam hal berbahasa. 

Sehubungan dengan hal itu, di sekolah siswa tidak hanya belajar tentang 

pengetahuan bahasa saja, namun belajar bahasa sebagai alat komunikasi baik 

secara lisan maupun tulis. Pada umumnya pengguna bahasa lebih terampil 

menggunakan bahasa secara lisan dibanding tulisan karena lisan dianggap 

lebih mudah. Oleh karena itu, keterampilan berbahasa perlu diarahkan agar 

kemampuan bahasa lisan dan bahasa tulis siswa menjadi seimbang. 

Sekolah sebagai sarana pendidikan pada umumnya harus mampu 

mencetak siswa yang unggul dalam berbagai bidang, khususnya menulis. 

Sebagai peserta didik, dalam hal menulis siswa harus mampu menguasai 

berbagai aspek seperti menulis karangan atau paragraf, khususnya menulis 

paragraf persuasif. Dalam menulis paragraf ini siswa harus pandai dalam 

pemilihan kata dan penyusunan kalimat, mampu menentukan ide, menguasai 

struktur setiap paragraf, dan menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat dan 

sesuai dengan yang telah diajarkan di sekolah. 

Keterampilan menulis bukan perkara mudah baik bagi remaja, dewasa, 

orang tua sekalipun bila kegiatan itu jarang dilakukan. Terutama bagi siswa 

sebagai orang awam dalam hal menulis. Terkadang, apa yang ia pikirkan 

dengan matang belum tentu dapat diungkapkan dengan baik melalui tulisan. 

Hal itu menjadi masalah umum bagi setiap orang yang belum terbiasa 

menulis. Masalah struktur kebahasaan dan kepaduan antarkata, kalimat, 

paragraf menjadi salah satu kendala dalam pengekspresian gagasan agar 
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menjadi tulisan yang baik dan benar. Menulis ialah menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa 

yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca 

lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan 

gambaran grafik itu (Tarigan, 2008: 22). Oleh karenanya, keterampilan 

menulis perlu dikuasai agar menciptakan satu tulisan yang minimal mampu 

dimengerti orang lain. 

Berdasarkan observasi awal mengenai pembelajaran menulis di SMPN 

15 Kota Sukabumi khususnya dalam hal menulis teks persuasif, beberapa 

siswa menghadapi masalah di antaranya kesulitan dalam menentukan ide 

tulisan, penggunaan bahasa, dan masih samar membedakan antara paragraf 

persuasif dengan paragraf lain. Teks persuasif adalah materi pembelajaran 

SMP kelas VIII semester 2. Pada kelas ini siswa masih meraba-raba 

mengenai teks persuasif. Terlebih siswa belum mampu menyajikan teks 

persuasif yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Keterampilan 

menulis memang cukup sulit bagi siswa karena memerlukan pemahaman 

yang mumpuni khususnya pemahaman mengenai struktur dan kaidah 

kebahasaan yang menjadi inti dari sebuah teks persuasif. Hal ini tentu 

menjadi kendala yang harus diperhatikan oleh guru. 

Salah satu penyebab rendahnya kemampuan siswa dalam menulis 

adalah karena kurangnya penggunaan metode pembelajaran. Pemilihan 

metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. 

Metode yang tepat akan menghasilkan pembelajaran yang efektif dan 

tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran dapat 

disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari. Oleh karena itu, berdasarkan 

permasalahan di atas perlu digunakan suatu metode pembelajaran yang 

dimungkinkan efektif khususnya untuk materi pembelajaran menulis agar 

siswa dapat berperan aktif dalam proses belajar. 

Salah satu metode yang memungkinkan siswa untuk bisa 

mengembangkan dan melatih kemampuan menulis yaitu dengan metode 
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pembelajaran Brainstorming. Kelebihan metode ini di antaranya dapat 

menumbuhkan suasana disiplin dan demokratis, siswa berperan aktif untuk 

menyatakan pendapat, dapat melatih siswa untuk berpikir cepat, tersusun dan 

logis, dapat merangsang siswa untuk selalu berpendapat yang berhubungan 

dengan masalah yang diberikan oleh guru, terjadi persaingan yang sehat 

karena dituntut berpendapat tanpa dinilai benar atau salah, serta 

meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pelajaran. Dengan kelebihan 

metode Brainstorming ini, siswa diharapkan dapat menulis teks persuasif 

dengan baik dan benar. Metode ini menuntut siswa berpikir kritis karena 

setiap siswa harus memberikan saran atau tanggapan satu sama lain. Suasana 

yang disiplin, demokratis, dan siswa yang aktif akan berpengaruh terhadap 

keefektifan siswa dalam menerima pelajaran, sehingga memudahkan dalam 

menulis teks persuasif. 

Penggunaan metode Brainstorming pada teks persuasif dilakukan 

sebelum berlangsungnya proses menulis. Metode ini mengharuskan siswa 

menulis teks persuasif secara individu dengan tema yang telah ditentukan. 

Setiap kelompok satu dengan kelompok lain memiliki tema yang berbeda. 

Setiap siswa mengemukakan idenya tentang segala hal yang berhubungan 

dengan tema tersebut untuk dijadikan bahan tulisan. Ide yang telah terkumpul 

kemudian diklasifikasikan dan diuji relevansinya. Setelah semua langkah 

selesai, terakhir siswa menulis teks persuasif sesuai dengan ide-ide relevan 

yang telah disepakati. Metode Brainstorming ini cocok digunakan karena 

mengharuskan siswa yang berbeda pengalaman, berbeda pengetahuan untuk 

saling bertukar ide, pendapat, dan gagasan dengan teman lainnya sehingga 

pengetahuan antara siswa satu dengan siswa lain dapat saling melengkapi 

khususnya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. 

Penelitian dengan metode Brainstorming ini menggunakan materi teks 

persuasif dengan maksud selain meningkatkan kemampuan menulis siswa, 

teks persuasif juga secara tidak langsung dapat mengedukasi siswa 

berdasarkan isi teks ajakan yang mereka tulis. Metode Brainstorming dapat 
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merangsang siswa untuk berpikir kritis dan berpartisipasi aktif selama proses 

pembelajaran. 

Penelitian tentang metode pembelajaran Brainstorming sebelumnya 

telah dilakukan oleh Marlina Yuliantika Dewi tahun 2014 yang berjudul 

Penerapan Metode Pembelajaran Brainstorming Melalui Media Gambar 

untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Narasi Ekspositoris 

pada Siswa Kelas IV A SDN 68 Kota Bengkulu. Berdasarkan penelitian 

tersebut, Marlina menyimpulkan bahwa metode Brainstorming berpengaruh 

terhadap kemampuan menulis karangan narasi ekspositori. Hal ini terlihat 

dari meningkatnya rata-rata skor aktivitas guru sebesar 5,5%, rata-rata skor 

aktivitas siswa 6%, aspek kognitif meningkat 18,5%, aspek afektif 1,71% dan 

aspek psikomotor meningkat 1.08%. 

Penelitian lainnya pernah dilakukan oleh Rangga Tina, Erizal Gani, dan 

Nursaid (2012) berjudul Peningkatan Pembelajaran Menulis Argumentasi 

melalui Model Pembelajaran Brainstorming. Dalam Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), Rangga Tina, dkk menyatakan penerapan model Brainstorming 

dapat meningkatkan proses dan hasil pembelajaran menulis karangan 

argumentasi siswa kelas X.1 SMA Negeri 2 Tebo, Jambi. Hal ini terlihat dari 

meningkatnya persentase kemampuan siswa mencapai 23,01%. 

Berdasarkan dua penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada 

penggunaan metode Brainstorming dengan keterampilan menulis teks 

persuasif. Oleh karena itu, penulis perlu mengadakan penelitian dengan 

variabel yang berbeda. Selain untuk meningkatkan kemampuan menulis teks 

persuasif, penulis juga memotivasi belajar dan mengedukasi siswa melalui isi 

teks persuasif yang dipelajari. Metode Brainstorming dapat menjadi jembatan 

pembelajar agar lebih menyenangkan sehingga siswa lebih berpartisipasi aktif 

dalam proses belajar. 

Berdasarkan latar belakang di atas dan kedua penelitian sebelumnya 

mengenai metode Brainstorming, penulis terinspirasi untuk melakukan 

penelitian keterampilan menulis dengan variabel yang berbeda. Karena itu 
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penulis memilih judul “Pengaruh Metode Pembelajaran Brainstorming 

terhadap Kemampuan Menulis Teks Persuasif Siswa Kelas VIII SMP Negeri 

15 Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Kota Sukabumi 

Tahun Pelajaran 2018/2019 dalam menulis teks persuasif sebelum 

menggunakan metode Brainstorming? 

2. Bagaimana kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 15  Kota Sukabumi 

Tahun Pelajaran 2018/2019 dalam menulis teks persuasif setelah 

menggunakan metode Brainstorming? 

3. Bagaimana pengaruh metode Brainstorming terhadap kemampuan menulis 

teks persuasif siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Kota Sukabumi Tahun 

Pelajaran 2018/2019? 

C. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Kota Sukabumi 

Tahun Pelajaran 2018/2019 dalam menulis teks persuasif sebelum 

menggunakan metode Brainstorming. 

2. Mengetahui kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Kota Sukabumi 

Tahun Pelajaran 2018/2019 dalam menulis teks persuasif setelah 

menggunakan metode Brainstorming. 

3. Mengetahui pengaruh metode Brainstorming terhadap kemampuan 

menulis teks persuasif siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Kota Sukabumi 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, 

umumnya bagi pembaca. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 

manfaat teoretis dan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat bagi Penulis 

Secara teoretis penelitian menambah wawasan tentang kemampuan siswa 

dalam menulis teks persuasif dengan model Brainstorming. Secara praktis 

penulis memperoleh pengalaman melakukan penelitian khususnya yang 

bersifat eksperimen. 

2. Manfaat bagi Siswa 

Mendapat pengetahuan dan pengalaman baru dengan menggunakan 

metode pembelajaran Brainstorming, sehingga pembelajaran lebih 

menyenangkan dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

teks persuasif. 

3. Manfaat bagi Guru 

Untuk meningkatkan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan materi atau sesuai dengan kelemahan siswa agar pembelajaran 

lebih menarik. 

4. Manfaat bagi Sekolah 

Penelitian ini bisa menjadi bahan dan acuan berbagai mata pelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran dalam pelaksanaannya. 


