
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam berkomunikasi, terdapat empat macam keterampilan berbahasa 

yang sangat berhubungan erat dengan manusia yaitu menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. Keempat aspek tersebut merupakan sesuatu yang 

sangat penting dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia tersebut tentunya harus menguasai keempat aspek 

keterampilan berbahasa tersebut. Karena ketika keempat aspek keterampilan 

berbahasa itu tidak dikuasai, maka proses kegiatan belajar mengajar tidak 

akan berjalan dengan lancar. Untuk itu, dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia sangat ditekankan untuk menguasai keempat aspek keterampilan 

berbahasa tersebut.  

Proses pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, empat 

keterampilan berbahasa tersebut sangat berkaitan erat. Keempat keterampilan 

tersebut saling berhubungan satu sama lainnya, baik itu ketika proses 

pembelajaran berlangsung yaitu disekolah maupun ketika di masyarakat, pada 

penelitian ini penulis memfokuskan hanya pada satu aspek keterampilan 

bahasa saja, yaitu pada keterampilan menulis. 

Pada kenyataannya tidak setiap manusia dapat menulis dengan mudah. 

Namun, dengan belajar manusia dapat menuangkan pendapat, ide, gagasan 

dan perasaannya melalui sebuah tulisan. Menulis merupakan kebutuhan 

manusia dalam menjalani kehidupan. Dengan menulis manusia dapat 

menggungkapkan perasaannya yang tidak dapat diucapan oleh lisan. 

Pembelajaran menulis menekankan siswa untuk dapat menguasai 

keterampilan berbahasa salah satunya keterampilan menulis. Siswa dituntut 

untuk bisa menguasai keterampilan menulisnya dalam kegiatan sehari-hari, 

baik itu di sekolah maupun di rumah. Di sekolah, penerapan keterampilan 



menulis diutamakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Keterampilan 

menulis yang dimiliki oleh siswa antara lain akan menunjang dalam kegiatan 

mengerjakan tugas, mencatat materi, dan menjawab tes evaluasi 

pembelajaran. 

Keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan yang harus 

dimiliki oleh setiap siswa, menulis juga mempunyai peranan penting  dan 

berkaitan erat dengan keterampilan berbahasa lainnya dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Selain itu, keterampilan menulis digunakan sebagai tempat 

untuk memperluas daya intelektual, kreativitas, serta tempat untuk 

menuangkan imajinasi dan gagasan juga pikiran seseorang dalam bentuk 

tulisan. Dengan menulis siswa dapat mengungkapkan atau mengekspresikan 

gagasan atau pendapat, pemikiran, dan perasaan yang dimiliki. Selain itu, 

dapat mengembangkan daya pikir dan kreativitas siswa dalam menulis. 

Dalam pembelajaran menulis, siswa tentunya diajarkan untuk dapat 

meluapkan perasaannya dan mengekspresikan pandangannya melalui sebuah 

bahasa tulisan. Dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa dibutuhkan 

pembelajaran yang optimal dan kreatif, sehingga berbagai hambatan dalam 

menulis dapat diminimalisir. Pembelajaran menulis kreatif dapat dilakukan 

dengan pembelajaran menulis teks deskripsi yang dapat membuat siswa aktif 

dan ekspresif dalam mengembangkan sebuah ide, gagasan dan pemikirannya 

kedalam sebuah tulisan.  

Teks deskripsi merupakan sebuah jenis tulisan yang menggambarkan 

atau melukiskan seseorang, benda maupun peristiwa. Dalam pembelajaran 

menulis teks deskripsi, terdapat kesulitan dalam menuangkan ide dan gagasan 

yang menjadi kendala atau masalah, sehingga dibutuhkan cara yang kreatif 

yaitu dengan menggunakan sebuah metode untuk membantu proses 

pembelajaran di kelas agar lebih baik dan efektif. 

Penggunaan metode dalam proses pembelajaran tentu sangat 

dibutuhkan karena dapat membantu guru dalam mengajar dan pembelajaran 

menjadi lebih menarik, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, interaktif 

juga efisien. Metode merupakan teknik penyajian atau cara-cara yang 



digunakan oleh guru dalam mengajar di dalam kelas dan tentunya harus 

dikuasai, baik itu dalam pembelajaran individual atau pun berkelompok serta 

dapat dipahami serta dimengerti oleh siswa.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di SMP IT 

Hikmatul Amien khususnya Kelas VII, penulis menemukan sebuah masalah 

yaitu kurangnya kemampuan menulis siswa dalam menuangkan ide dan 

gagasannya khususnya menulis teks deskripsi. Hal tersebut dapat dibuktikan 

ketika peneliti memberikan sebuah teks deskripsi kepada siswa, mereka 

hanya diam saja, mereka mengalami kesulitan ketika mendeskripsikan isi dari 

teks tersebut dan tidak adanya karya tulis siswa yang terdapat diruang kelas. 

Selain itu, ketika pembelajaran berlangsung, metode yang digunakan oleh 

guru lebih cenderung menggunakan metode ceramah. Hal tersebut 

mengakibatkan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak efekif, monoton dan 

siswa terlihat jenuh. Bahkan, ada yang mengantuk dan mengobrol dengan 

teman sebangkunya. Selain itu, siswa belum mampu menuangkan apa yang 

mereka pahami dan yang mereka baca. Permasalahan yang ditemukan oleh 

peneliti ketika melakukan penelitian di sekolah membuat peneliti tertarik 

untuk menggunakan metode pembelajaran Chain Writing dalam proses 

pembelajaran di kelas. Metode ini merupakan sebuah metode pembelajaran 

berkelompok yang menekankan siswa untuk aktif menulis.  

Metode Chain Writing merupakan sebuah metode pembelajaran 

berkelompok dimana siswa dituntut dapat mengembangkan daya imajinasinya 

dalam pembelajaran menulis dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk aktif menulis. Penggunaan metode Chain Writing dalam pembelajaran 

menulis bukan semata-mata mengajak siswa untuk belajar berkelompok saja, 

melainkan untuk mendapat rasa persamaan siswa, rasa saling menghargai 

sesama, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan belajar untuk 

menggemukan pendapatnya dalam bentuk tulisan. 

Melalui metode Chain Writing diharapkan siswa dapat 

mengembangkan suatu ide atau gagasannya dan mendapatkan suatu 

gambaran secara langsung mengenai hal-hal yang akan dituliskan dalam 



menulis sebuah teks deskripsi. Pembelajaran menulis karangan teks deskripsi 

dengan menggunakan metode Chain Writing akan membuat siswa termotivasi 

untuk mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran menulis khususnya 

teks deskripsi secara optimal dan lebih efektif dalam menuangkan ide atau 

gagasannya. 

Penelitian tentang menulis sebuah teks deskripsi sebelumnya pernah 

dilakukan oleh Rani Fitriani (2016) dengan judul Pengaruh Penggunaan 

Metode Pembelajaran Field Trip Terhadap Kemampuan Menulis Teks 

Deskripsi Siswa Kelas VII SMP Negeri 10 Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 

2015/2016. Dalam penelitiannya Rani memaparkan perbedaan kemampuan 

menulis teks deskripsi siswa sebelum menggunakan metode Field Trip dan 

setelah menggunakan metode Field Trip, juga pengaruh dari metode Field 

Trip tersebut terhadap kemampuan menulis teks deskripsi. Pada penelitian 

menulis teks deskripsi dengan metode Field Trip ini mengalami peningkatan 

dengan nilai rata-rata pretest sebesar 53,448 dan hasil posttest sebesar 67,586.  

Penelitian dengan menggunakan metode pembelajaran Chain Writing 

sebelumnya pernah dilakukan oleh Ruli Dorowanti (2011) dalam jurnalnya 

yang berjudul Penerapan Pembelajaran Menulis Teks Deskriptif 

Menggunakan Metode Chain Writing Siswa Kelas VII A di SMPN 7 Jember. 

Berdasarkan hasil penelitian ini terjadi peningkatan pada pemahaman menulis 

teks deskriptif dari siklus I dan siklus II, dan siswa merasa senang 

diaplikasikannya metode lain selain ceramah, khususnya Chain Writing. 

Sehingga terjadi peningkatan kemampuan siswa membuat teks deskriptif.   

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya di atas, penulis tertarik 

untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran Chain writing pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia yaitu materi menulis teks deskripsi siswa kelas 

VII di sekolah SMP IT Hikmatul Amien. Setelah penulis memaparkan 

permasalahan yang ditemukan di atas, penulis akan meneliti proses kegiatan 

belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran Chain Writing 

dengan judul “Pengaruh metode pembelajaran Chain Writing Terhadap 



Kemampuan menulis teks deskripsi siswa Kelas VII SMP IT Hikmatul 

Amien Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

dikemukakan yaitu sebagai berikut. 

1. Bagaimana kemampuan menulis siswa kelas VII SMP IT Hikmatul 

Amien dalam menulis sebuah teks deskripsi sebelum menggunakan 

metode pembelajaran Chain Writing tahun pelajaran 2018/2019? 

2.  Bagaimana kemampuan  menulis siswa kelas VII SMP IT Hikmatul 

Amien dalam menulis sebuah teks deskripsi sesudah menggunakan 

metode pembelajaran Chain Writing tahun pelajaran 2018/2019? 

3. Bagaimana pengaruh metode pembelajaran Chain Writing terhadap 

kemampuan menulis sebuah teks deskripsi siswa kelas VII SMP IT 

Hikmatul Amien tahun pelajaran 2018/2019? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui kemampuan menulis siswa pada siswa kelas VII SMP IT 

Hikmatul Amien dalam menulis teks deskripsi sebelum menggunakan 

metode pembelajaran Chain Writing tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Mengetahui kemampuan menulis siswa pada siswa kelas VII SMP IT 

Hikmatul Amien dalam menulis teks deskripsi sesudah menggunakan 

metode pembelajaran Chain Writing tahun pelajaran 2018/2019. 

3. Mengetahui pengaruh metode pembelajaran Chain Writing terhadap 

kemampuan menulis teks deskripsi pada siswa kelas VII SMP IT 

Hikmatul Amien tahun pelajaran 2018/2019. 

 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka terdapat dua macam 

manfaat diantaranya. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis yaitu manfaat yang dapat menambah 

pengetahuan dan pengembangan, salah satunya di bidang pendidikan 

bahasa Indonesia dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh 

metode pembelajaran Chain Writing terhadap kemampuan menulis 

teks deskripsi. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis yaitu manfaat yang berupa tindakan atau 

praktik dari penelitian tersebut. Pada manfaat praktis terdapat manfaat 

bagi peneliti, siswa, guru, dan sekolah. Dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Bagi Siswa 

Manfaat dari penelitian ini siswa menjadi lebih semangat lagi 

dalam belajar, dan dapat menumbuhnya sifat kreativitas siswa dalam 

hasil pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada materi teks 

deskripsi, selain itu dalam pembelajaran lebih menarik dan 

menyenangkan juga memudahkan siswa dalam belajar Bahasa 

Indonesia. 

b. Bagi Guru 

Menambah pengetahuan guru tentang metode pembelajaran 

Chain Writing dan dapat digunakan dalam proses belajar mengajar di 

dalam kelas yang sesuai dengan materi yang diajarkan.  

c. Bagi sekolah 

Dapat memberikan informasi mengenai salah satu permasalahan 

dalam proses kegiatan pembelajaran pada siswa kelas VII dan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

 


