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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada tahun 2015 mendatang bangsa Indonesia akan memasuki era tenaga kerja 

bebas karena akan diberlakukannya Asia Pasific Labour Association (APLA). Tenaga kerja 

Indonesia dapat bekerja di dalam maupun di luar negeri. Sebaliknya tenaga kerja luar 

negeri dapat bekerja di negerinya sendiri maupun di Indonesia. Situasi ini akan membuat 

lapangan kerja semakin luas. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar apabila 

memiliki persyaratan yang dibutuhkan. Persyaratan utama yang harus dimiliki oleh setiap 

tenaga kerja adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan serta dapat berkomunikasi 

dalam bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan berbahasa Inggris sangat 

diperlukan untuk dapat berkomunikasi secara langsung (face to face) maupun lewat media 

tulis/ cetak dan media elektronik. Di Indonesia pengajaran bahasa Inggris diwajibkan mulai 

dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai Perguruan Tinggi (PT). Pengajaran 

bahasa Inggris pada Sekolah Dasar (SD) tidak diwajibkan tetapi baru tahap pengenalan. 

Usaha-usaha peningkatan mutu pengajaran bahasa Inggris perlu mendapat perhatian serius 

agar hasil yang diinginkan lebih baik. 

Jika dilihat kenyataan dewasa ini, pelajaran bahasa Inggris bagi siswa merupakan 

salah satu mata pelajaran yang cukup sukar. Hal ini dapat dilihat dari hasil Ujian Semester 

(nilai rapor) dan hasi Ujian Akhir Nasional (nilai murni) bahwa persentase kelulusan mata 

pelajaran bahasa Inggris tergolong rendah. Rendahnya kelulusan ini dapat dilihat dari 

kenyataan di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Persiapan guru bahasa 

Inggris untuk membelajarkan siswa di kelas, media pembelajaran, minat siswa, lingkungan 

sekolah dan lingkungan siswa, dukungan orang tua siswa dan masyarakat. 
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Dalam meningkatkan pelajaran bahasa Inggris di SMP terdapat beberapa 

permaslahan yang seharusnya dipertimbangkan. Permasalahan tersebut antara lain meliputi 

kurikulum, kinerja guru, proses pembelajaran, materi ajar, metode dan teknik mengajar, 

fasilitas belajar, motivasi, dan lain sebagainya. 

Dalam masalah ini peranan guru harus lebih ditingkatkan lagi agar pelajaran bahasa 

Inggris menjadi mata pelajran yang disenangi oleh siswa. Seorang guru harus dapat 

memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa agar siswa lebih tertarik untuk belajar 

bahasa Inggris. Guru harus dapat menanamkan rasa percaya diri kepada siswa bahwa 

bahasa Inggris sangat dibutuhkan dalam kehidupan terutama pada saat mereka mencari 

pekerjaan. 

Di samping itu guru hendaknya membelajarkan siswa dengan mempergunakan cara 

atau teknik yang bervariasi dan menarik agar kegiatan pembelajaran bahasa Inggris tidak 

membosankan. Yang lebih penting lagi guru harus mengajarkan semua kompetensi dasar 

yang dituntut oleh Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kompetensi 

dasar yang dimaksud adalah mendengarkan (listening), berbicara (speaking), membaca 

(reading) dan menulis (writing). Keempat kompetensi dasar ini harus dikuasai oleh siswa 

agar mereka dapat lulus dari satu jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan untuk 

mata pelajaran bahasa termasuk bahasa Inggris menekankan pada kemampuan membaca 

dan menulis (PP 19/2005 pasal 25 ayat 3). 

Bertitik tolak dari standar kompetensi lulusan di atas, penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui cara atau teknik pembelajaran menulis yang efisien dan menarik bagi siswa 

terutama bagi pemula. Siswa diharapkan dapat menghasilkan teks-teks berbentuk naratif, 

recount, deskriptif, anekdot, prosedur, laporan serta bebagai iklan. Penelitian tindakan 

kelas ini memfokuskan pada teknik pembelajaran menulis teks deskriptif sederhana. Dari 

penelitian tindakan kelas ini diharapkan akan dapat diperoleh teknik pembelajaran menulis 
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teks deskriptif yang menarik dan langkah-langkah menulis yang efisien bagi penulis 

pemula. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam 

pembelajaran bahasa Inggris di SMP, antara lain: pemahaman tentang KBK (kurikulum 

2004), kinerja guru, proses pembelajaran, materi ajar, metode dan teknik mengajar, 

fasilitas belajar, dan motivasi. 

 

C. Batasan Masalah 

 Mengingat luasnya ruang lingkup pembelaran bahasa Inggris di SMP seperti yang 

telah diidentifikasi di atas maka penelitian tindakan kelas ini dibatasi pada teknik 

pembelajaran menulis teks deskriptif  bagi penulis pemula (siswa kelas VII SMP). 

 

D. Rumusan Masalah 

 Masalah penelitian tindakan kelas ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah kemampuan menulis teks deskriptif Bahasa Inggris siswa kelas VII 1 SMP Negeri 

1  Ranah Batahan dapat meningkat dengan menggunakan materi pembelajaran yang akrab 

dengan mereka? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan menulis teks deskriptif Bahasa Inggris siswa kelas VII 1 SMP 

Negeri 1 Ranah Batahan dengan menggunakan materi yang akrab dengan mereka. 
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F. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa: Siswa dapat menulis teks deskriptif Bahasa Inggris secara sederhana 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar Bahasa Inggris secara umum. 

2.  Bagi guru: Guru dapat memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa sehingga siswa tertarik dengan materi yang diberikan yang 

pada akhirnya tujuan pembelajaran mudah dicapai. 

  



 5

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN RENCANA TINDAKAN 

 

A. Kajian Pustaka 

 Menurut Depdiknas (2003), bahasa Inggris merupakan alat untuk berkomunikasi 

secara lisan dan tulisan. Berkomunikasi yang dimaksudkan adalah mengunkapkan 

informasi, pikiran, perasaaan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

budaya dengan menggunakan bahasa tersebut. Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 

dengan menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan lancar dan akurat dalam wacana 

interaksional dan/atau monolog pendek terutama wacana yang berbentuk naratif, recount, 

deskriptif, anekdot, prosedur, laporan serta bebagai iklan. 

 Menurut Agustien (2004:39-40) menyatakan bahwa mengajar bahasa Inggris atau 

bahasa apapun berarti mengajarkan dua ragam bahasa: lisan dan tulis. Kita tidak dapat 

berasumsi bahwa jika kita telah mengajar bagaimana membentuk kalimat dan 

mengenalkan kosa kata serta ucapannnya maka otomatis siswa dapat menggunakannya 

dalam bahasa lisan dan tulis. Ragam tulis menjadi relatif lebih sulit dibandingkan dengan 

ragam lisan karena pembaca tidak berada dalam konteks yang sama dengan penulisnya.

 DePorter (2004:178) menyatakan bahwa di suatu tempat di dalam diri setiap 

manusia ada jiwa unik yang berbakat yang mendapatkan kepuasan yang mendalam karena 

menceritakan suatu kisah, menerangkan bagaimana melakukan sesuatu, atau sekadar 

berbagi rasa dan pikiran. Dorongan untuk menulis itu sama besarnya dengan dorongan 

untuk berbicara; untuk mengkomunikasikan pikiran dan pengalaman kita kepada orang 

lain; untuk, paling tidak, menunjukkan kepada mereka siapa kita. 

 Lebih lanjut DePorter (2004) menyatakan bahwa anak-anak adalah penulis alamiah 

yang masih polos yang selalu mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Yang mereka tulis 
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kerap kali begitu segar dan mendalam. Tulisan mereka dapat membuat orang-orang di 

sekitar mereka melihat segala sesuatu dengan cara yang tidak pernah mereka lakukan 

sebelumnya. 

 Leonhardt (2005) menyatakan banyak penulis besar mulai membuat tulisan dengan 

karangan autobiografis. Tulisan yang dihasilkan adalah karangan yang menyangkut diri 

sendiri. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak-anak harus sering dan bebas menulis supaya 

prigel (sangat terampil) dalam menggunakan struktur kalimat yang kompleks dan benar 

secara tata bahasa.  

 Dengan demikian pembelajaran menulis tidak dapat dipisahkan dari pengajaran 

bahasa Inggris. Setiap anak mempunyai potensi untuk menulis dan dikembangkan potensi 

tersebut oleh guru. Guru harus dapat menggali dan menumbuhkan potensi masing-masing 

anak didik untuk mampu menulis meskipun produk tulisan yang sangat sedehana. Guru 

yang kompeten akan menggunakan materi pembelajaran menulis yang sesuai dengan 

tingkat kempuan siswa. Materi pembelajaran yang digunakan guru sangat besar 

peranannya untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 

 

B. Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kajian teori di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah: 

“Dengan menggunakan materi pembelajaran yang akrab dengan siswa dapat meningkatkan 

kemampuan menulis teks deskriptif bahasa Inggris siswa kelas VII 1 SMP Negeri 1 Ranah 

Batahan.” 

 

C. Rencana Tindakan 

 Untuk mengatasi permasalahan yang muncul, rencana tindakan yang akan 

dilakukan adalah: 
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1. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang matang. 

2. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. 

3. Memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran secara serius tetapi tidak terpaksa 

dengan cara menjelaskan tujuan pembelajaran. 

4. Menyediakan kertas kosong untuk peralatan menulis. 

5. Mengelola kelas dengan baik agar siswa tidak merasa dibeda-bedakan. 

6. Siswa mengejakan tugas-tugas sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

7. Semua kegiatan dilaksanakan pada saat belajar tatap muka reguler. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

 Penelitian dilakukan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di kelas VII  

SMP Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Siswa kelas VII terdiri dari 3 

kelas dengan jumlah siswa 87 orang pada awal semerter 2 tahun pelajaran 2005/2006. 

Kelas VII 1 akan dijadikan objek penelitian ini. Tingkat kemampuan siswa setiap kelas 

hampir sama/ seimbang karena pembagian kelas didasarkan pada jumlah hasil nilai STL 

SD. Latar belakang siswa ini berasal dari sekolah yang berbeda-beda dan tidak ada 

penyaringan / seleksi dalam penerimaan siswa baru. Dengan demikian dapat disebutkan 

bahwa setiap kelas bersifat heterogen dan mempunyai kemampuan yang beragam. 

 

B. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 

 

1. Persiapan (Planning) 

a. Menyusun persiapan mengajar. 

b. Menyusun  tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. 

c. Menyediakan kertas kerja siswa. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian (Action) 

 1. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang matang. 

2. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. 



 9

3. Memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran secara serius tetapi tidak terpaksa 

dengan cara menjelaskan tujuan pembelajaran. 

4. Menyediakan kertas kosong untuk peralatan menulis. 

5. Mengelola kelas dengan baik agar siswa tidak merasa dibeda-bedakan. 

6. Siswa mengejakan tugas-tugas sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

7. Semua kegiatan dilaksanakan pada saat belajar tatap muka reguler. 

 

C. Faktor yang Diselidiki 

1. Siswa 

a. Kesiapan siswa. 

b. Kegiatan siswa dalam setiap tahap kegiatan, yaitu: 

- Menulis draft kasar 

- Berbagi (sharing with friend) 

- Revisi  

- Berbagi  

- Editing (Penyuntingan) 

- Penulisan kembali. 

c. Produk akhir hasil kerja masing-masing iswa. 

 

2. Guru 

a. Perlengkapan yang dibutuhkan selama penelian berlangsung. 

b. Kemampuan memotivasi siswa. 

c. Kemampuan memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran siswa. 

d. Kesesuain antara rencana penelitian dan tindakan. 
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D. Siklus Penelitian 

   Penelitian ini dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pertemuan (5 x 90 menit) dan 2 

(dua) siklus, yaitu: 

Pertemuan 1 : Menulis draft kasar 

Pertemuan 2 : Berbagi (sharing) dan revisi 

Pertemuan 3 : Berbagi dan editing (penyuntingan) 

Pertemuan 4 : Penulisan kembali 

Pertemuan 5  : Tes akhir yaitu membuat tulisan baru dengan menggunakan 3 fase:  

- Penulisan draft kasar 

- Pengornanisasian 

- Penulisan kembali. 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 1 SMP Negeri 1 Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat berjumlah 29 orang dengan latar belakang yang 

beragam. 

 

2. Instumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 

- Lembaran observasi pada siklus petama 

- Tulisan siswa pada pada siklus kedua. 
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 JADWAL PENELITIAN 

 

 Penelitian ini akan dilaksakan mulai minggu ketiga Januari sampai dengan akhir 

akhir Pebruari 2006 selama 5 (lima) minggu seperti tabel di bawah ini. 

 

JADWAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS 

KELAS VII 1 SEMESTER 2 

T.P. 2005/2006 

NO KEGIATAN 

BULAN / MINGGU KE 

JANUARI PEBRUARI 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan Proposal         

2 Persiapan perangkat/ media         

3 Pelaksanaan siklus 1 dan refleksi        

4 Pelaksanaan siklus 2 dan refleksi         

5 Penulisan laporan tiap siklus         

6 Penulisan laporan akhir         

7 Seminar         

8 Perbaikan laporan akhir         
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