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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, terdapat 4 (empat) 

aspek keterampilan bahasa yang difokuskan, yaitu keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Setiap 

keterampilan tersebut memiliki kaitan masing-masing yang tidak bisa dipisahkan. 

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Tarigan (2013, hlm. 1), setiap 

keterampilan erat sekali hubungannya dengan 3 (tiga) keterampilan lainnya 

dengan cara beraneka ragam. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ketika 

seseorang ingin belajar atau menguasai suatu keterampilan, maka keterampilan 

yang lain tidak boleh dilupakan dan tetap harus dipelajari karena setiap 

keterampilan memiliki kaitan masing-masing dan tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. 

Namun dalam kenyataannya, salah satu keterampilan dalam 4 (empat) 

keterampilan berbahasa yang ada masih dianggap sulit. Keterampilan tersebut 

adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis dianggap sulit karena pada 

kenyataannya segala sesuatu yang ada dalam pikiran maupun apa yang mudah 

dibicarakan sangatlah sulit jika harus diaplikasikan ke dalam sebuah tulisan. Hal 

tersebut diperkuat oleh Kurniawan (2016) dalam bukunya yang berjudul Bahasa 

Indonesia Keilmuan untuk Perguruan Tinggi menyatakan bahwa, 

“Banyak orang mempunyai ide bagus di benaknya sebagai hasil dari 

perenungan, pengamatan, diskusi, penelitian, atau membaca. Akan tetapi, 

begitu ide tersebut dilaporkan secara tertulis, laporan atau tulisan itu 

terasa amat kering, kurang menggigit, dan membosankan.” (hlm. 46) 

 

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

menulis merupakan sebuah keterampilan berbahasa yang sulit dibandingkan 

ketiga keterampilan berbahasa lainnya. Pernyataan tersebut semakin diperkuat 

oleh Nurgiyantoro (2013, hlm. 422), keterampilan menulis merupakan 

keterampilan berbahasa yang paling sulit dibandingkan ketiga keterampilan 

lainnya, yaitu menyimak, berbicara, dan membaca. Hal ini disebabkan karena 

menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar 
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kebahasaan itu sendiri yang akan menjadi isi karangan. Kedua unsur tersebut 

haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan karangan yang runtut 

dan padu. 

Menurut Zainurrahman (2011, hlm. 206), kendala-kendala yang biasanya 

dialami oleh seseorang untuk mengawali sebuah tulisan terbagi menjadi dua, yaitu 

kendala umum dan khusus. Kendala umum, yaitu kekurangan materi, kesulitan 

titik mulai dan titik akhir, kesulitan penyelarasan isi, dan kesulitan memilih topik. 

Kendala khusus yaitu kehilangan mood menulis dan writer’s block. Dari 

pernyataan tersebut sangatlah jelas mengapa masyarakat mengatakan bahwa 

menulis merupakan kegiatan atau keterampilan yang sulit. Akan tetapi, kesulitan 

dalam keterampilan menulis tersebut dapat diatasi dengan pembelajaran menulis 

atau membiasakan diri dalam hal menulis sedini mungkin dengan tujuan 

pembiasaan. Kegiatan pembelajaran menulis tersebut dapat dilakukan dalam 

proses pembelajaran di sekolah karena banyaknya murid yang masih mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran keterampilan menulis, hal tersebut terlihat dari 

masih sulitnya mereka mengaplikasikan apa yang mereka pikirkan ke dalam 

tulisan. Selain itu juga, hal tersebut dapat terlihat dari segi menemukan ide atau 

gagasan, mencari materi, serta mengembangkan kerangka tulisan. 

Salah satu kompetensi dasar yang ada di SMA kelas X dalam 

pembelajaran menulis adalah menulis teks anekdot. Menulis teks anekdot 

termasuk ke dalam salah satu kegiatan dari keterampilan menulis. Pembelajaran 

menulis teks anekdot merupakan pembelajaran yang baru diajarkan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA yang menerapkan kurikulum 

2013. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Fatimah (2013, hlm. 3), teks 

anekdot menjadi salah satu teks yang wajib dipelajari siswa. Hanya saja teks 

anekdot tidak diperkenalkan sejak SMP, tetapi baru diperkenalkan mulai 

SMA/MA. Dalam pembelajaran menulis teks anekdot siswa merasa kesulitan 

dalam menuangkan ide atau gagasan yang ada di dalam pikirannya ke dalam teks 

anekdot, siswa juga kesulitan dalam memilih kata yang akan digunakan dalam 

teks anekdotnya, serta siswa kurang memahami struktur teks anekdot. Hal tersebut 

sejalan dengan pernyataan Christoper (dalam Suputra, 2014, hlm. 4), tidaklah 

mudah memproduksi suatu teks anekdot karena harus memperhatikan struktur 
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abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda dalam teks anekdot. Permasalahan 

tersebut juga disebabkan oleh pembelajaran menulis teks anekdot yang tidak 

diperkenalkan sejak SMP, tetapi baru diperkenalkan di jenjang SMA, serta kurang 

variatifnya strategi dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis teks anekdot. Hal tersebut mengakibatkan minat, serta motivasi siswa 

dalam pembelajaran menulis teks anekdot dirasa masih kurang. 

Berdasarkan permasalah tersebut, hendaknya seorang guru menjadi 

seorang motivator bagi siswanya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

mengarahkan serta membimbing siswa dalam proses pembuatan teks anekdot 

yang baik dan benar dengan menggunakan strategi dan media pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif, sehingga siswa lebih termotivasi dalam kegiatan menulis teks 

anekdot. Pernyataan tersebut sejalan dengan Hamalik (dalam Wuryani, 2013, hlm. 

2), pemakaian strategi, serta media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan 

materi dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam kegiatan 

pembelajaran. Maka dari itu, penggunaan strategi dan media pembelajaran yang 

tepat dapat membantu kesuksesan dalam sebuah pembelajaran. Salah satu strategi 

pembelajaran yang kreatif tersebut adalah concept sentence yang merupakan 

pengembangan dari concept attainment dari pakar psikologi kognitif, Jerome 

Bruner (dalam Huda, 2013, hlm. 315). Media pembelajaran yang peneliti rasa 

cocok dengan strategi pembelajaran concept sentence adalah film pendek karena 

media pembelajaran tersebut menarik dan mampu membangkitkan motivasi 

siswa. Maka dari itu, peneliti memilih berbantuan film pendek pada strategi 

pembelajaran concept sentence. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan variabel 

terikat yang akan peneliti gunakan yaitu penelitian skripsi oleh Rachman (2016) 

berjudul “Keefektifan Model BBM (Berpikir-Berbicara-Menulis) dengan Media 

Tayangan “Tetangga Masa Gitu” dalam Pembelajaran Memproduksi Teks 

Anekdot (Penelitian Eksperimen Kuasi pada Siswa kelas X SMA Negeri 1 

Margahayu Tahun Ajaran 2015/2016)”. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk 

mengembangkan model pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran menulis 

teks anekdot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) model BBM dalam 
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pembelajaran memproduksi teks anekdot tersebut dapat diterima oleh siswa 

sebagai model yang mempermudah mempelajari teks anekdot, (2) kemampuan 

siswa dalam memproduksi teks anekdot mengalami peningkatan setelah 

diterapkan model BBM, dan (3) model bbm tersebut efektif dalam pembelajaran 

memproduksi teks anekdot. 

Penelitian terdahulu lainnya berupa jurnal oleh Saragih dan Siagian (2015) 

berjudul “Pembelajaran Menulis Teks Anekdot Berbasis Kurikulum 2013”. 

Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan menulis teks 

anekdot mahasiswa, dan sebagai persiapan sebagai seorang pendidik yang akan 

mengajarkan materi baru di kurikulum 2013 yaitu teks anekdot. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, (1) kemampuan menulis teks anekdot mahasiswa berada di 

kategori sangat baik, (2) teks anekdot merupakan materi baru di kurikulum 2013, 

(3) teks anekdot merupakan materi yang cukup baik diajarkan dalam aspek 

keterampilan menulis, (4) teks anekdot merupakan pembelajaran yang menarik, 

dan (5) materi teks anekdot memfasilitasi kritik-kritik sosial yang dapat 

disampaikan dengan humoris dan mengandung amanat. 

Selain penelitian-penelitian tersebut, terdapat penelitian terdahulu yang 

serupa dengan variabel bebas yang akan peneliti gunakan, yaitu penelitian skripsi 

oleh Ramdhani (2013) berjudul “Penggunaan Teknik Concept Sentence dalam 

Pembelajaran Menulis Teks Berita (Penelitian Eksperimen Semu pada Siswa 

Kelas VIII MTs Darul Hikam Banjaran Tahun Ajaran 2012/2013)”. Penelitian 

tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan teknik pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran menulis teks berita. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, (1) teknik concept sentence dapat diterima oleh siswa sebagai teknik yang 

mempermudah pembelajaran menulis teks berita, (2) teknik concept sentence 

dapat meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa, (3) keunggulan teknik 

concept sentence adalah kata kunci yang dapat membantu siswa dalam 

menuangkan ide, dan (4) teknik concept sentence efektif dalam pembelajaran 

menulis teks berita. 

Penelitian terdahulu lainnya berupa jurnal oleh Rachmawati dan Pramono 

(2015) berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Concept Sentence Terhadap 

Kemampuan Menulis Deskripsi Sederhana Peserta Didik Tunarungu Kelas VII”. 
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Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan model pembelajaran 

yang dapat diterapkan dalam pembelajaran menulis teks deskripsi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, (1) model pembelajaran concept sentence dapat 

diterima oleh siswa Tunarungu melalui beberapa kali proses, (2) model concept 

sentence berpengaruh baik terhadap kemampuan menulis deskripsi siswa 

Tunarungu, dan (3) model concept sentence efektif dalam pembelajaran menulis 

teks deskripsi. 

Pada beberapa penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, terlihat jelas 

bahwa penggunaan strategi, media, dan model pembelajaran memiliki pengaruh 

dalam meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Maka dari 

itu, peneliti akan melakukan penelitian eksperimen mengenai materi baru di 

kurikulum 2013 yaitu teks anekdot yang akan peneliti terapkan strategi 

pembelajaran concept sentence berbantuan film pendek. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran Concept Sentence 

Berbantuan Film Pendek dalam Pembelajaran Menulis Teks Anekdot (Studi 

Eksperimen Kuasi pada Siswa Kelas X SMA Negeri 10 Bandung Tahun Ajaran 

2016/2017)”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran concept sentence berbantuan film 

pendek dalam pembelajaran menulis teks anekdot pada kelas eksperimen? 

2. Bagaimana kualitas teks anekdot siswa di kelas eksperimen yang diterapkan 

strategi pembelajaran concept sentence berbantuan film pendek? 

3. Apakah strategi pembelajaran concept sentence berbantuan film pendek 

efektif digunakan dalam pembelajaran menulis teks anekdot? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi pembelajaran 

concept sentence berbantuan film pendek efektif atau tidaknya digunakan dalam 

pembelajaran menulis teks anekdot. 
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Tujuan khusus penelitian ini untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Penerapan strategi pembelajaran concept sentence berbantuan film pendek 

dalam pembelajaran menulis teks anekdot pada kelas eksperimen. 

2. Kualitas teks anekdot siswa di kelas eksperimen yang diterapkan strategi 

pembelajaran concept sentence berbantuan film pendek. 

3. Efektif atau tidaknya strategi pembelajaran concept sentence berbantuan film 

pendek digunakan dalam pembelajaran menulis teks anekdot. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat 

praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan pengajaran dan pembelajaran, khususnya mengenai strategi 

pembelajaran concept sentence berbantuan media film pendek yang digunakan 

dalam pembelajaran menulis teks anekdot. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai 

strategi dan media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. 

b. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan dapat menggerakkan motivasi, serta minat siswa 

dalam pembelajaran menulis teks anekdot. 

c. Bagi Praktisi/Pendidik/Pihak Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi terhadap pemilihan 

strategi dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi penelitian. 
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Bab II memuat landasan teoretis yang terdiri dari teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan, definisi operasional, dan anggapan dasar. 

Bab III memuat metode penelitian, terdiri dari desain penelitian, 

partisipan, populasi dan sampel, hipotesis penelitian, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian, dan teknis analisis data. 

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V memuat kesimpulan dan saran. 

 


