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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat ilmu pengetahuan ataupun 

sikap seseorang adalah belajar. Dengan belajar seseorang akan lebih 

memahami suatu ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

hari. Menurut Lyle E. Bourne (dalam Mustaqim, 2012), belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang relatif tetap yang diakibatkan oleh pengalaman 

dan latihan. Dengan adanya pengalaman dan latihan, proses belajar akan 

menjadi semakin bermakna bagi si pembelajar. Pendapat tersebut didukung 

oleh Morgan (dalam Mustaqim) yang menyatakan bahwa belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang relatif tetap yang merupakan hasil pengalaman 

yang lalu. 

Adapun menurut Musthofa Fahmi (dalam Mustaqim, 2012) 

menyatakan bahwa sesungguhnya belajar adalah (ungkapan yang 

menunjuk) aktivitas (yang menghasilkan) perubahan-perubahan tingkah 

laku atau pengalaman. Dengan belajar seseorang akan menemukan tingkah 

laku atau pengalaman baru yang mereka dapatkan sehingga perubahan 

tersebut dapat dirasakan oleh pembelajar terutama pembelajaran empat 

keterampilan berbahasa. Menurut Tarigan (2008:3) pembelajaran bahasa 

mencakup empat komponen penting dalam keterampilan berbahasa, 

diantaranya keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca, dan keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan 

urutan paling terakhir dalam komponen pembelajaran bahasa, menulis 

merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain. Menulis juga merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Dalam kegiatan menulis seseorang harus terampil dalam memanfaatkan 

struktur bahasa maupun kosa kata. Keterampilan menulis ini tidak akan 

didapat dengan begitu saja, melainkan dengan suatu usaha dan banyak 
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latihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Tarigan (dalam Zainurrahman, 

2013:2) yang berpendapat bahwa dalam keterampilan menulis, setiap 

manusia hanya bisa memperoleh dan mengembangkan keterampilan 

tersebut dengan menguasai konsep-konsep teoretis tertentu, disertai dengan 

latihan-latihan yang sudah pasti “jatuh-bangun” dalam mencapai 

penguasaan keterampilan tersebut. Menulis dianggap keterampilan paling 

sulit di antara keterampilan berbahasa lainnya. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan 

berbahasa yang harus dikuasai siswa. Ada beberapa materi pelajaran yang 

menganjurkan siswa untuk menulis, salah satunya adalah materi menulis 

teks drama. Siswa bisa menulis naskah drama dari karya yang sudah ada 

misalnya cerita pendek, ataupun dari kehidupan sehari-harinya yang 

dituangkan ke dalam sebuah karya berbentuk naskah drama. 

Kegiatan menulis teks drama merupakan salah satu kegiatan untuk 

melatih seseorang dalam meningkatkan kemampuan menulis. Adapun 

pembelajaran menulis teks drama ini tidak terlepas dari salah satu 

pembelajaran bahasa Indonesia yakni untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menyampaikan sebuah gagasan, ataupun perasaan yang 

dituangkan ke dalam tulisan atau suatu karya. 

Adapun dalam pembelajaran menulis teks drama siswa diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan dalam menulis teks drama. Akan tetapi, 

hal tersebut dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang 

dihadapi oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Kota Sukabumi yang 

menunjukkan bahwa siswa kurang minat dalam kegiatan menulis, 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru mitra Bahasa Indonesia 

kemampuan siswa dalam menulis masih dikatakan rendah terutama dalam 

menulis teks drama.  

Salah satu faktor yang memengaruhi minat siswa dalam menulis adalah 

dengan menerapkannya model dalam pembelajaran. Apabila antara 

pendekatan, strategi, metode, teknik dan bahkan taktik pembelajaran sudah 

terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa yang 
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disebut dengan model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan 

bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran. 

Adapun model pembelajaran terdiri dari beberapa jenis, di antaranya 

adalah model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL), 

model ini merupakan model pembelajaran yang berhubungan antara materi 

pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan peserta didik yang terjadi di 

lingkungan sekitar sehingga dia mampu menghubungkan dan menerapkan 

kompetensi hasil belajar dengan kehidupan sehari-hari mereka. model 

pembelajaran CTL ini terdapat beberapa macam tipe, di antaranya adalah 

tipe Student Facilitator And Explaining (SFAE) . 

Dalam penelitian yang pernah dilakukan, menjelaskan mengenai  

pembelajaran tipe SFAE oleh Indah Lestari, (2014) Pengaruh  Model 

Pembelajaran Student Facilitator and Explaining Terhadap Hasil Belajar 

Ipa Kelas V. Menjelaskan bahwa kelompok eksperimen melalui model 

pembelajaran SFAE memiliki rata-rata hasil belajar yang lebih tinggi 

dengan nilai 82,19 dibandiingkan dengan kelompok kontrol menggunakan 

model pembelajaran konvensional memperoleh nilai 67,2. 

Penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Nunu Solihat dengan 

judul Pembelajaran Menentukan Karakter Tokoh dalam Drama dengan 

Menggunakan Teknik CTL pada Kelas VIII SMPN Satu Atap 1 Pakisjaya 

Kabupaten Karawang hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan perolehan nilai menulis naskah drama antara tes 

awal dan tes akhir. Hasil tes tersebut menunjukan bahwa hasil tes menulis 

naskah drama yang menggunakan pendekatan kontekstual dapat 

meningkatkan keterampilan menulis siswa. 

Berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, adanya alasan 

untuk menguji coba mengenai model pembelajaran CTL Tipe SFAE  

terhadap keterampilan menulis teks drama. Alasan pemilihan model 

pembelajaran CTL Tipe SFAE  karena merupakan salah satu model yang 

menerapkan student center, model yang memberikan kesempatan pada 
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siswa untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata atau kehidupan sehari-hari siswa, sehingga belajar akan lebih 

bermakna jika anak “mengalami” apa yang dipelajari bukan hanya 

“menghafalkan”. Proses pembelajaran pada konteks ini tidak hanya 

mengharapkan agar siswa menerima pelajaran saja, akan tetapi siswa 

dituntut juga untuk mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran. 

Model pembelajaran CTL Tipe SFAE  diharapkan efektif dalam menarik 

keterampilan menulis teks drama pada proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas VIII di SMP Negeri 15 Kota Sukabumi. Berdasarkan uraian 

di atas, peneliti tertarik untuk  mengetahui “Pengaruh Model Pembelajaran 

CTL Tipe SFAE terhadap Kemampuan Menulis Teks Drama Kelas VIII di 

SMP Negeri 15 Kota Sukabumi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kemampuan menulis teks drama kelas VIII SMP Negeri 15 

Kota Sukabumi sebelum menggunakan model pembelajaran CTL tipe 

SFAE? 

2. Bagaimana kemampuan menulis teks drama kelas VIII SMP Negeri 15 

Kota Sukabumi sesudah menggunakan model pembelajaran CTL tipe 

SFAE? 

3. Bagaimana pengaruh model pembelajaran CTL tipe SFAE terhadap 

kemampuan menulis teks drama kelas VIII SMP Negeri 15 Kota 

Sukabumi? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan Masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Pembelajaran menggunakan model CTL Tipe SFAE. 
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2. Kompetensi yang diukur dalam penelitian ini adalah kemampuan 

menulis teks drama. 

3. Populasi atau objek penelitian adalah siswa-siswi kelas VIII SMP 

Negeri 15 Kota Sukabumi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini untuk memberikan 

gambaran mengenai beberapa hal sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui kemampuan menulis teks drama kelas VIII SMP 

Negeri 15 Kota Sukabumi sebelum menggunakan model CTL tipe 

SFAE. 

2. Untuk mengetahui kemampuan menulis teks drama kelas VIII SMP 

Negeri 15 Kota Sukabumi sesudah menggunakan model CTL tipe 

SFAE. 

3. Untuk mengetahui pengaruh model CTL tipe SFAE terhadap 

kemampuan menulis teks drama kelas VIII SMP Negeri 15 Kota 

Sukabumi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, maka diharapkan dalam 

penelitian ini mempunyai manfaat sebagai sebagai berikut. 

1. Secara teoretis  

a. Dapat memperkaya keilmuan mengenai salah satu model CTL tipe 

SFAE. 

b. Untuk memberi pengaruh kepada siswa dalam mempengaruhi 

kemampuan menulis teks drama. 

c. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran tentang 

seberapa besar pengaruh model CTL tipe SFAE terhadap 

kemampuan menulis teks drama dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 
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2. Secara praktis 

a. Bagi guru, memberikan suatu gambaran untuk menciptakan suatu 

pembelajaran yang inovatif melalui model CTL tipe SFAE. 

b. Bagi siswa, memberikan pengaruh dalam melatih diri untuk 

mengembangkan kemampuan menulis teks drama pada proses 

pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah, dapat menjadi acuan dalam meningkatkan 

kemampuan menulis teks drama. Selain itu, penelitian ini dapat 

dijadikan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan dalam 

pembelajaran. 

 

 


