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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Manusiasalingmemahamimaksudlewatkomunikasi. Unsurpenting yang 

adadalamkomunikasiadalahbahasa. 

Kemampuankomunikasibukanhanyadititikberatkanpadakemampuanberbicara, 

tetapibagaimanakeseluruhankemampuandalamberbahasadapatmembantuseseorang

berkomunikasibaikdalamujaranmaupuntulisan.  

Dalam berbahasa terdapat empat keterampilan yang perlu dikuasai 

seseorang. Menurut Tarigan (2008, hlm. 1) keterampilan berbahasa mempunyai 

empat komponen, yaitu: 1) keterampilan menyimak, 2) keterampilan berbicara, 3) 

keterampilan membaca, dan 4) keterampilan menulis. Keempat keterampilan 

tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Keterampilan berbahasa 

ini perlu ditingkatkan terus-menerus sebagai penunjang komunikasi karena setiap 

manusia membutuhkan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Empat keterampilan 

ini sangatpenting.Karenapentingnyaketerampilantersebut pembelajaran di sekolah 

juga menerapkan empat keterampilan tersebut terutama pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

Dari keempat keterampilan berbahasa keterampilan menulis merupakan 

keterampilan yang cukup sulit. Menurut Heaton dalam Slamet (2007, hlm. 141) 

menulis merupakan keterampilan yang sukar dan kompleks. Menulis menjadi 

kompetensi terakhir karena melewati tahapan keterampilan lainnya terlebih 

dahulu.Menurut Tarigan (2008, hlm. 22) menulis adalah menurunkan lambang-

lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang.  

Marahimin (2005, hlm. 5) banyaktulisan di media yang 

mengungkapkansecaraterbukabahwamenulisseakandianaktirikan di Indonesia. 

Menulis di 

sinibukanhanyaterbataspadapemindahanlambangtetapilebihmengacupadasebuahka

ryatulisan. Pelajaranmenulissepertiinimemangditerapkan pada mata pelajaran 
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selain Bahasa Indonesia di sekolah, hanya saja pada praktiknya pembelajaran 

menulis ini tidak banyak menghasilkan penulis muda yang produktif. 

Apalagipembelajaranmenulis di perguruantinggi. Hanyabeberapajurusanyang 

memberikanpembelajaranmengenaimenulis. Pembelajaranmenulis pun 

padakenyataan dilapangantidakbanyak yang 

menerapkanpraktikmenulistetapilebihditekankanpadateori. 

Menulistentumemerlukanteoriterutamatulisansepertijurnalilmiahatauskripsi. 

Namun, menulisakanlebihterlatihjikadiiringidenganpraktikmenulis agar 

teoridapatditerapkandiiringibimbinganolehpengajarselamamasapembelajaran. 

Keterampilan menulis perlu disiasati dengan beberapa 

metodedanteknikyang dapat membangkitkan keinginan serta mempermudah siswa 

dalam menulis sebuah teks. Selayaknyabahasa yang bersifatdinamis, 

metodedanteknikjugadinamismengikutiperkembanganzaman. Metodedanteknik 

yang efektif di masalalubelumtentuefektif pula di masakini yang 

didukungdenganteknologi yang terus-menerusberevolusi.Pengajar mempunyai 

peranan untuk menerapkan teknik dan metode yang dapat membantu proses 

pembelajaran menulis sesuai dengan perkembangan zaman. 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu wadah bagi 

seseorang untuk meningkatkan kemampuan menulisnya.Pembelajaran menulis 

dalambahasabiasanyameliputi berbagai macam teks. Salah satu teks yang 

diajarkan di sekolah adalah teks ceritaulang yang mengacupadateksbiografi. 

Berdasarkan silabus pembelajaran di sekolah dalam kurikulum 2013, teks biografi 

ini diajarkan di kelas X semester 2. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(2017), biografiadalah riwayat 

hidup (seseorang) yang ditulis oleh orang lain. Teks biografi adalah teks yang 

menceritakan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Siswa 

menceritakan kehidupan tokoh secara beruntut.Proses penyusunan teks biografi 

ini tidak sembarangan melainkan melalui proses pencarian data yang akurat. Data 

inididapatmelaluiwawancara, teksbiografisebelumnya, dokumentasitokoh, dan 

lain sebagainya. 
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Dalammelaksanakanpembelajaranmenulis, 

siswacenderungmelaksanakanhanyasekadarmemenuhitugastanpameninjaukemam

puan yang akanmerekadapat. Diksi, struktur teks, dan data/informasi yang akurat 

terkadang diabaikan oleh siswa karena minat menulis mereka 

masihcenderungsedikit. Pembelajaran yang seharusnya memberikan dampak dan 

meningkatkan kemampuan siswa akan jadi terabaikan. Maka dari itu, perlu 

diterapkan sebuah teknik yang dapat membantu menulis teks dengan benar serta 

media yang tidak membuat siswa jenuh. 

Salah satu teknik yang dapat membantu siswa dalam menulis teks adalah 

teknik 3M. MenurutHadidalam(Groho, 2009 hlm. 38)teknik3M merupakan teknik 

hasil pengambangan dari strategi copy the master. Secara harfiah, copy the master 

artinya model untuk ditiru. 3M memiliki 3 tahapan yakni meniru, mengolah, dan 

mengambangkan. 

Mardjuki, penuliskreatif yang sudahberpengalaman di 

bidangmenulisterutamakepenulisanjurnalistikmengajarkanteknik 

3Mkepadapenulis-penulisterutamawartawan(Harefa, 2002, hlm. 31). 

Teknikinibeberapa kali 

digunakandalampembelajaranmelaluibeberapapenelitianpendidikan. Penelitian 

tersebut dilakukan oleh Groho (2009) menerapkan teknik 3M dalam menulis teks 

puisi dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Puisi dengan Teknik 3M (Mengamati, Meniru, Menambahi) pada Siswa 

Kelas VIII A SMP Islam Ungaran Tahun Ajaran 2008/2009”, Tegar(2015) 

denganjudul “PenerapanStrategi 3M (Mengamati-Meniru-Menambahi) 

MelaluiPemanfaatanTayanganBeritadalamPembelajaranMenulisCeritaPendek 

(PenelitianEksperimenSemuterhadapSiswaKelas XI SMA Negeri 2 

CimahiTahunAjaran 2015/2016)”, danKhumaeni(2015) yang 

berjudul“KeefektifanPenggunaanTeknik 3M (Mengamati-Meniru-Menambahi) 

PembelajaranMenulisTeksEksplanasi (EksperimenKuasipadaSiswaKelas VII 

SMP Pasundan 6 Bandung TahunAjaran 2014/2015)”. Hasil ketigapenelitian 

tersebutmenunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis siswa. 
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Keberhasilan teknik 3M yang diterapkan pada teks puisi 

dantekseksplanasimemberikan peluang keberhasilan untuk diterapkan dalam teks 

biografi. Untuk mendukung penerapan teknik ini, perlu adanya media 

pembelajaran yang relevan dengan teknik 3M dan teks biografi. Media yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah film dokumenter. Film dokumenter yang 

digunakan adalah film dokumenter mengenai tokoh. Film dokumenter ini dipilah 

berdasarkan tokoh dalam film tersebut, isi film yang mendidik dan menginspiratif, 

serta bahasa yang disampaikan dalam film yang sopan dan santun. 

Berdasarkan paparansebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Teknik 3M (Mengamati, Meniru, dan 

Menambah) Berbantuan Media Film Dokumenter dalam Pembelajaran 

Menulis Teks Biografi (Penelitian Eksperimen Kuasi terhadap Siswa Kelas X 

SMK Negeri 1 Pacet CianjurTahun Ajaran 2017/2018)”.Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya karena teks yang digunakan adalah teks biografi 

dan media yang digunakan adalah media film dokumenter. 

1.2 RumusanMasalahPenelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah kemampuan menulis teks biografi siswakelas X SMK Negeri 1 

Pacetsebelumdansesudah menggunakan teknik 3M berbantuan media film 

dokumenter di kelaseksperimen? 

2) Bagaimanakah kemampuan menulis teks biografi siswakelas X SMK Negeri 1 

Pacetsebelumdansesudahmenggunakanteknikkonvensional di kelaskontrol? 

3) Bagaimanakah proses pembelajaranmenulisteks biografipadasiswakelas X 

SMK Negeri 1 Pacetdenganmenggunakan teknik 3M berbantuan media film 

dokumenter di kelaseksperimen? 

4) Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis teks 

biografi padakelasekperimendankelaskontrolsebelumdansesudahpenelitian? 

 

1.3 TujuanPenelitian 
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Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

menulis teks biografi peserta didik dengan menggunakan teknik pembelajaran 3M 

menggunakan media film dokumenter. 

Secarakhusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 

1) kemampuan menulis teks biografi siswakelas X SMK Negeri 1 

Pacetsebelumdansesudah menggunakan teknik 3M berbantuan media film 

dokumenter di kelaseksperimen; 

2) kemampuan menulis teks biografi siswakelas X SMK Negeri 1 

Pacetsebelumsesudah menggunakan teknikkonvensional di kelaskontrol; 

3) proses pembelajaranmenulisteks biografipadasiswakelas X SMK Negeri 1 

Pacetdenganmenggunakan teknik 3M berbantuan media film dokumenter di 

kelaseksperimendanmenggunakanteknikkonvensional di kelaskontrol; 

4) perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis teks biografi pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

 

1.4 ManfaatPenelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat 

teoretis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pembelajaran menulis 

siswa. Sebagai keterampilan berbahasa yang perlu dikuasai manusia, menulis 

merupakan keterampilan yang harus terus-menerus ditingkatkan. Melalui 

pembelajaran menulis, siswa dilatih kemampuannya dalam menulis sebuah 

berbagai teks. 

Adapun manfaat praktis penelitian ini diharapkandapat bermanfaat bagi 

peneliti, guru, dan siswa. 

1) Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman 

pembelajaran teks biografi dengan teknik 3M berbantuan media film 

dokumenter. 

2) Bagi guru, penelitian ini memberikan tambahan dan masukan model 

pembelajaran yang baru yang dapat dijadikan alternatif model pembelajaran 

menulis teks biografi. 
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Bagi peserta didik, melaluipenelitianinisiswadapat memperoleh pengajaran 

yang menyenangkan, tidak membosankan, dan melatih kemampuan dalam 

menulis teks biografi. 

1.5 StrukturOrganisasiPenulisan 

Penulisanskripsiiniterdiriataslimabab.Dimulaidaripendahuluanpada BAB I 

sampaipadakesimpulanakhirpada BAB V. Berikutisidarisetiapbab yang 

adadalamskripsi. 

1) BAB I meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, penjelasan variabel dalam judul, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematik penulisan. 

2) BAB II berisi landasan teoretis yang berkaitan dengan teknik 3M yang akan 

digunakan dalam penelitian, media pembelajaran film dokumenter, 

pembelajaran menulisteksbiografi,definisioperasional, 

danpenelitiansebelumnya yang berkaitandenganvariabel. 

3) BAB III membahas metode dan desain penelitian, partisipan dan tempat 

penelitian, metodepenelitian, teknik pengumpulan, dan analisis data. 

4) BAB IV menjelaskan uraian tentang temuan penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

5) BAB V berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, implikasi, dan 

rekomendasi bagi para pengguna hasil penelitian. 


