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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bahasa Indonesia tidak hanya penting dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara namun juga dalam dunia pendidikan karena dipelajari baik dari sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/kejuruan hingga 

perguruan tinggi. Bukan tanpa tujuan, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

diarahkan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berkomunikasi 

menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang meliputi empat aspek 

keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Sesuai dengan 

pendapat Chaer dan Agustina  (2010:13) yang mengungkapkan bahwa: 

Bahasa itu bersifat produktif, artinya, dengan sejumlah unsur yang 

terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak 
terbatas. Umpanya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan 

W.J.S. Purwadarminta bahasa Indonesia hanya mempunyai lebih kurang 
23.000 buah kata; tetapi dengan 23.000 buah kata itu dapat dibuat jutaan 
kalimat yang tidak terbatas.  

 
Berdasarkan pendapat di atas bahasa itu sifatnya produktif karena dari unsur 

terbatas kita dapat membuat kalimat yang tak terbatas. Misalnya, dalam membuat 

sebuah karya tulis meski bahasa Indonesia hanya memiliki ribuan kata namun 

dapat dikembangkan menjadi sebuah karya indah. 

Salah satu keterampilan berbahasa yang selalu lama ini dianggap paling sulit  

terutama oleh pelajar adalah menulis. Seringkali dalam membuat karya tulis, 

pelajar selalu bingung dalam menentukan ide dan membuat kalimat awal karena 

menuangkan pikiran melalui aksara tulis itu tidak semudah dalam bercerita lisan. 

Padahal dapat dikatakan bahwa menulis merupakan kegiatan penting dalam 

kehidupan karena dengan menulis kita mampu menuangkan apa yang dipikirkan 

secara ekspresif dan orang mampu membaca apa yang kita pikirkan. 

Menurut Sultan (2010:11) Menulis adalah sebuah karya yang dibaca orang, 

tentunya setiap orang mempunyai cara sendiri dalam menuangkan gagasannya. 
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Mengawali menulis kadang sulit, apalabila jika tidak ada kemauan maka akan 

lebih sulit lagi.  

Sementara itu, menurut Abbas (2006: 125) keterampilan menulis merupakan 

kemampuan untuk mengungkapkan gagasan, pendapat dan perasaan kepada pihak 

lain melalui bahasa tulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan praktik 

individu dalam melakukan kegiatan menulis yang dikembangkan dengan bantuan 

pengetahuan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dalam keterampilan menulis hal yang paling 

utama diperlukan adalah kemauan untuk menulis. Sehubungan dengan hal itu, 

pembelajaran menulis selalu ada dalam kurikulum, tentunya dalam pengajaran 

keterampilan menulis, guru harus lebih memperhatikan kurangnya minat siswa 

dalam menulis. Proses pengajaran menulis harus diimbangi dengan praktik 

menulis karena untuk terampil menulis diperlukan latihan dan dorongan. 

Terutama siswa pada sekolah menengah pertama yang seharusnya sudah berani 

dalam mengungkapkan gagasan-gagasan atau pengalamannya melalui tulisan. 

Salah satu materi pembelajaran menulis dalam kurikulum 2013 yang berlaku 

di sekolah menengah pertama saat ini adalah cerita pendek yakni untuk melatih 

keterampilan menulis serta daya khayal dan pikiran pelajar. Sesuai dengan 

kurikulum, dalam pembelajaran cerita pendek siswa diharapkan mampu 

mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan 

memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sesuai dengan pendapat Semi (2007 :8) 

yang mengungkapkan bahwa: 

Menulis cerpen berarti menulis kreatif yang berarti karya fiksi, 

mengatakan bahwa karya fiksi mengandung beberapa aspek atau ciri 
penanda yaitu adanya unsur cerita, situasi bahasa teks fiksi tidak homogen, 

adanya peristiwa yang diceritakan, dan susunan peristiwa yang disusun 
secara kronologis. Sebuah cerpen merupakan satu karya yang utuh dan 
terdiri atas unsur-unsur yang membentuk atau membangun cerita.  

 
Hal yang sama diungkapkan dalam (Suharma 2007:5) Cerpen adalah cerita 

fiksi yang menceritakan sebagian kisah kehidupan tokoh, baik kisah yang 
mengharukan maupun menyedihkan dengan penceritaan yang singkat. 
Cerita yang disajikan dalam cerpen sangat singkat karena hanya 

menceritakan sebagaian kecil kehidupan tokohnya.  
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Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan cerpen merupakan suatu 

karya fiksi yang utuh terdiri dari unsur-unsur yang membangun cerita. Kisah yang 

diceritakan dalam cerpen sangat singkat karena hanya fokus pada satu tokoh 

namun tetap tersusun secara kronologis. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 10 Kota Sukabumi keterampilan 

siswa dalam menulis masih rendah karena ada beberapa kendala diantaranya 

siswa menganggap bahwa menulis membutuhkan waktu yang lama untuk 

menyelesaikan tulisannya, bahkan siswa mengalami kesulitan dalam menentukan 

topik yang akan ditulisnya, terutama dalam menulis cerita pendek siswa tidak 

tertarik dan tidak menyukai menulis cerita pendek karena sulit dalam menentukan 

unsur-unsur yang ada dalam cerita. 

Untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan teknik pembelajaran yang 

tepat dalam kegiatan menulis cerpen di SMP Negeri 10 Kota Sukabumi. Dalam 

membuat sebuah cerita pendek, siswa memerlukan dorongan dan bantuan untuk 

menyelesaikan tulisannya. Salah satu cara yang tepat adalah dengan teknik 

brainwriting yang dilakukan untuk menghasilkan gagasan yang beranekaragam 

tentang suatu topik pembicaraan yang dalam pelaksanaannya siswa 

dikelompokkan, masing-masing kelompok berjumlah tiga sampai empat orang, 

siswa diberi topik oleh guru kemudian siswa saling menambahkan atau bertukar 

ide, teknik ini juga bermanfaat mendorong siswa dalam menentukan unsur-unsur 

pembangun cerita.  

Penelitian pembelajaran mengenai cerita pendek sebelumnya pernah pernah 

dilakukan oleh Pipih Sopiah (2014) dengan judul Menulis Cerita Pendek dengan 

Menggunakan  Metode Kolaborasi Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Palabuhanratu  

Tahun Pelajaran 2013/2014. Sopiah melakukan penelitian tersebut karena dari 

hasil survei menunjukkan rendahnya hasil pembelajaran menulis siswa yang 

dikarenakan teknik, metode atau media yang digunakan guru masih konvensional. 

Sopiah dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian eksperimen. Hasil 

penelitian kemampuan menulis cerita pendek dengan metode kolaborasi 

menunjukan adanya perbedaan yang signifikan dari penggunaan metode 
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konvensional dengan nilai rata-rata 62,375 menjadi 80,425 yang menunjukan 

bahwa penelitian tersebut berhasil.   

Sementara itu, penelitian  mengenai teknik brainwriting pernah dilakukan oleh 

Tiara Azizah (2015) dengan judul Keefektifan Teknik Brainwriting dalam 

Pembelajaran Memproduksi Teks Eksplanasi Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 

Sewon Bantul DIY. Azizah melakukan penelitian berdasarkan survei yang 

menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menulis teks eksplanasi. 

Azizah menangani masalah tersebut dengan menggunakan teknik brainwriting 

dalam pembelajaran menulis. Hasil penghitungan uji-t skor tes awal dan tes akhir 

kelompok eksperimen menunjukkan th: 15,990 dan p: 0,000. N ilai p < 0,05 pada 

taraf signifikansi 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknik brainwriting 

efektif digunakan pada pembelajaran memproduksi teks eksplanasi.  

Berdasarkan dua penelitian sebelumnya mengenai cerita pendek dan teknik 

brainwriting menunjukan keberhasilan. Sementara permasalahan dalam penelitian 

ini dibatasi dengan fokus permasalahan pada penggunaan teknik brainwriting 

sebagai sarana yang memudahkan siswa dalam mengembangkan keterampilan 

menulis. Adapun keterampilan menulis yang dimaksud adalah menulis cerpen 

siswa. Dengan demikian, peneliti merumuskan sebuah penelitian dengan judul 

“Pengaruh Teknik Brainwriting terhadap keterampilan menulis cerpen siswa kelas 

IX SMP Negeri 10 Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2017/2018”.  

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterampilan menulis cerpen siswa kelas IX SMP Negeri 10 

Kota Sukabumi tahun ajaran 2017/2018 sebelum menggunakan teknik 

brainwriting? 

2. Bagaimana keterampilan menulis cerpen siswa kelas IX  SMP Negeri 10 

Kota Sukabumi tahun ajaran 2017/2018 setelah  menggunakan teknik 

brainwriting? 
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3.  Bagaimana pengaruh penggunaan teknik brainwriting terhadap 

keterampilan menulis cerpen siswa kelas IX  SMP Negeri 10 Kota 

Sukabumi? 

C.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibentuk, maka tujuan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui keterampilan menulis cerpen siswa kelas IX SMP 

Negeri 10 Kota Sukabumi tahun ajaran 2017/2018 sebelum 

menggunakan teknik brainwriting. 

2. Mengetahui keterampilan menulis cerpen siswa kelas IX SMP 

Negeri 10 Kota Sukabumi tahun ajaran 2017/2018 setelah 

menggunakan teknik brainwriting. 

3. Mengetahui pengaruh penggunaan teknik brainwriting terhadap 

keterampilan  menulis cerpen siswa kelas IX SMP Negeri 10 Kota 

Sukabumi tahun ajaran 2017/2018. 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis. 

Beberapa manfaat yang ingin dicapai dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan bagi mahasiswa 

program studi Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai acuan mengenai 

pengaplikasian teknik brainwriting dalam pembelajaran menulis.  

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa  

Meningkatkan keaktifaan siswa dalam proses pembelajaran bahasa 

Indonesia, karena dengan menggunakan teknik brainwriting dapat 

memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran di kelas.  

b. Bagi Guru 

Dengan teknik brainwriting diharapkan mampu membantu guru 

untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa serta menjadikan 

suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 



6 

 

 

 

c. Bagi Sekolah 

Sekolah memperoleh bahan masukan pelajaran secara positif 

mengenai pembelajaran menulis dengan menggunakan teknik 

branwriting untuk     mengetahui pemahaman belajar siswa. 

 

 

 

 


