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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

 Pada kurikulum 2013, mata pelajaran Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai 

penghela mata pelajaran lain. (Depdiknas, 2013 hlm.21). Oleh karena itu, mata 

pelajaran Bahasa Indonesia harus berada di depan semua mata pelajaran lain. Adapun 

perubahan yang sangat kentara adalah pada kurikulum baru ini pembelajaran Bahasa 

Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK kelas X disusun berbasis teks baik tulis 

maupun lisan. Adapun jenis-jenis teks yang akan dipelajari terdiri atas berbagai 

macam, antara lain teks laporan, teks prosedur, teks eksposisi, teks anekdot, dan teks 

negosiasi. Mengacu pada kurikulum 2013 pemahaman siswa dibangun dengan 

pembelajaran berkelanjutan, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengkomunikasikan. 

 Dua unsur yang amat penting dalam suatu proses belajar mengajar adalah 

model pembelajaran dan media pembelajaran. Hamalik ( dalam Kustandi 2011, hlm. 

19) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu efektivitas proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan atau isi pelajaran pada saat itu. Di samping itu, media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan 

data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, memadatkan 

informasi, serta membangkitkan motivasi dan minat siswa dalam belajar.   

 Walker (dalam Rohani, 2010, hlm. 12) mengemukakan bahwa suatu aktivitas 

belajar sangat lekat dengan motivasi. Perubahan suatu motivasi akan mengubah pola 

wujud, bentuk dan hasil belajar. Ada tidaknya motivasi seseorang individu untuk 
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belajar sangat berpengaruh dalam proses aktivitas belajar itu sendiri. 

Memproduksiteks anekdot merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus 

dikuasai siswa. Dari kompetensi dasar tersebut dirumuskan beberapa indikator. Salah 

satu di antaranya adalah memproduksi teks anekdot. 

 Kustandi (2011, hlm. 21) mengungkapkan bahwa banyak kita jumpai, siswa 

tidak tertarik mempelajari sesuatu materi karena materi pelajaran tersebut 

membosankan atau menjenuhkan. Untuk menghindari gejala tersebut, guru harus 

memilih dan mengorganisasi materi pelajaran tersebut sedemikian rupa, sehingga 

merangsang dan menantang siswa untuk mempelajarinya. 

 Kesulitan yang dialami siswa merupakan akibat dari belum efektifnya 

pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Guru belum dibekali dengan strategi 

maupun model pembelajaran yang tepat untuk memudahkan siswa dalam 

mengungkapkan isi bacaan secara lisan. Untuk meningkatkan kemampuan 

memproduksi teks anekdot siswa perlu dicari model pembelajaran yang tepat. Selain 

model yang tepat diperlukan juga media kreatif untuk menunjang proses 

pembelajaran supaya pembelajaran menjadi menarik dan motivasi siswa dalam 

keterampilan memproduksi teks meningkat dan pemahaman siswa terhadap teks 

anekdot pun menjadi meningkat. 

 Dari hasil wawancara awal dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 

SMA Kartika XIX-2 Bandung, terungkap bahwa ternyata kemampuan siswa dalam 

memproduksi teks anekdot masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

pemahaman siswa tentang ejaan yang disempurnakan (EYD), kurangnya contoh 

langsung dari guru tentang cara memproduksi, dan siswa beranggapan bahwa 

kemampuan memproduksi teks anekdot sangat rumit dan membutuhkan pengetahuan 

yang baik. Di samping itu, disebabkan karena kegiatan memproduksi dalam 

pembelajaran Anekdot di SMA Kartika XIX-2 ini jarang menggunakan teknik belajar 

tertentu. Selain itu, peneliti juga mewawancarai guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

yang mengajar di kelas X. Beliau memberikan informasi bahwa skor rata-rata siswa 

dalam  memproduksi teks anekdot masih di bawah KKM. Itu menandakan bahwa 
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ketuntasan pembelajaran menulis teks Anekdot termasuk di dalamnya kegiatan 

memproduksi masih belum tercapai.  

 Pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pembelajaran memproduksi teks 

anekdot belum mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah. Hal ini terjadi di SMA Kartika XIX-2 Bandung dalam melaksanakan 

pembelajaran bahasa Indonesia. Masalah yang dihadapi adalah pengalaman guru 

dalam pembelajaran masih banyak yang harus dievaluasi dan perlu diadakan 

penelitian sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil studi yang 

diperoleh siswa. Hal ini disebabkan kurang optimalnya pembelajaran yang dilakukan 

antara lain: (1) guru hanya memberikan ceramah dan teori; (2) guru tidak variatif 

dalam mengembangkan metode dan media pembelajaran; (3) guru kurang 

mengembangkan strategi pembelajaran; (4) guru tidak memberikan kesempatan untuk 

mengembangkan kompetensi yang dimiliki  siswa; (5) kurangnya motivasi siswa 

dalam pembelajaran; (6) siswa hanya mendapat penjelasan dari guru tanpa adanya 

praktik/keterampilan; (7) kurangnya minat siswa dalam menulis; (8) siswa tidak ikut 

aktif dalam pembelajaran; (9) siswa masih kesulitan untuk menuangkan dan 

mengembangkan ide serta gagasannya ke dalam sebuah tulisan; (10) siswa masih 

kurang bisa memahami struktur teks anekdot.   

 Kegiatan memproduksi berbentuk proses pembuatan teks atau tulisan dilihat 

dari segi bahasa, isi dan struktur teks. Memproduksi teks juga bertujuan agar tulisan 

yang dibuat mudah dimengerti isi atau maksudnya, enak dicerna, dan menarik untuk 

dibaca. Ada beberapa hal yang harus dikuasai seseorang untuk dapat memproduksi 

teks dari segi kebahasaan. Persyaratan itu meliputi penguasaan ejaan bahasa 

Indonesia, diksi (pilihan kata), kalimat, dan struktur teks. Dengan demikian untuk 

dapat memproduksi teksdengan baik khususnya dari segi struktur teks, siswa mutlak 

memerlukan pengetahuan tentang ejaan, diksi, kalimat bahasa Indonesia, dan struktur 

teks itu sendiri. Dari hasil kegiatan memproduksi teks, kita juga dapat mengetahui 

kemampuan siswa dalam memproduksi  sebuah tulisan, penguasaan ejaan, diksi, dan 

tata bahasa siswa, serta hambatan-hambatan siswa dalam memproduksi teks, 

khususnya teks anekdot. 
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 Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan memproduksi teks menjadi semakin 

penting karena kegiatan ini dapat dijadikan salah satu cara untuk meningkatkan 

kemampuan menulis siswa khususnya menulis teks anekdot. Dengan melakukan 

kegiatan memproduksi, siswa diharapkan mampu menulis dengan lebih cermat dan 

efektif. Dapat dikatakan bahwa kemampuan memproduksi teks perlu dimiliki oleh 

siswa sebagai jalan menuju kemampuan menulis yang lebih baik, khususnya menulis 

teks anekdot. Siswa diharapkan dapat menulis dengan baik berdasarkan struktur dan 

kebahasaan yang baik. 

 Berdasarkan keterangan di atas, pihak sekolah harus bekerja sama denganguru 

untuk mempersiapkan peserta didik yang kompeten dalam hal menulis. Untuk 

mempersiapkan peserta didik yang kompetendalam menulis, guru harus memiliki 

strategi untuk mengubah model dan media pembelajaran yang digunakan 

sebelumnya. Dengan adanya perubahan model, dan media yang diterapkan oleh guru 

dalam proses belajar mengajar diharapkanadanya perubahan pada peserta didik.Guru 

hendaknya bersikap kreatif dalam membangun dan mengahasilkanpendidikan seperti 

dalam pembuatan alat bantu belajar, analisis materipembelajaran, penyusunan alat 

penilaian yang beragam, perancangan beragamorganisasi kelas, dan perancangan 

kebutuhan kegiatan pembelajaran lainnya.  

 Untuk meningkatkan kemampuan memproduksi teks, khususnya 

memproduksi teks anekdot siswa kelas X SMA Kartika XIX-2 Bandung, guru 

sebenarnya sudah memberikan strategi-strategi inovatif. Namun, kriteria pencapaian 

hasil memproduksi, khususnya memproduksi teks anekdot belum tercapai seutuhnya 

sehingga diperlukan sebuah modelbaru sebagai alternatif. Salah satu alternatif yang 

dapat ditempuh untuk meningkatkan kemampuan siswa memproduksi teks ankedot 

adalah dengan penerapan model pembelajaran kontekstual. Upaya penerapan model 

pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan kemampuan siswa memproduksi teks 

anekdot tampaknya efektif untuk dilaksanakan. 

 Al-Tabani (2014, hlm. 139) mengungkapkan bahwa pembelajaran kontekstual 

adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 
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hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. Pembelajaran kontekstual dapat diaktakan sebagai 

suatu pendekatan pembelajaran yang mengakui dan menunjukkan kondisi alamiah 

dari pengetahuan. Melalui hubungan di dalam dan di luar ruang kelas, suatu 

pendekatan pembelajaran kontekstual menjadikan pengalaman lebih relevan dan 

berarti bagi siswa dakam membangun pengetahuan yang akan mereka terapkan dalam 

pembelajaran seumur hidup. 

 Penelitian dengan menerapkan model kontekstualpernah dilakukan 

sebelumnya oleh Devi Kusuma Nur Huda (2015) dengan judul “Efektivitas Metode 

Aktif-Kontekstual Berorientasi Media Tayangan Indonesia Lawak Klub Trans 7 

dalam Pembelajaran Menulis Teks Anekdot”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa 2,0084 ≤ 2,67 ≤ 2,0084, mengacu pada hipotesis Ha metode aktif-kontekstual 

berbasis media tayangan Indonesia Lawak Klub Trans 7 efektif dalam pembelajaran 

menulis teks anekdot. 

 Penelitian dengan metode kontekstual juga pernah dilakukan oleh Lena 

Mariana tahun 2015 dengan judul Penerapan Pembelajaran Kontekstual Berbasis 

Media Foto Peristiwa dalam Pembelajaran Menulis Cerita Pendek: Penelitian 

Eksperimen pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Lembang.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa model pembelajaran kontekstual efektif digunakan dalam 

pembelajaran menulis cerita pendek sehingga hendaknya menjadi salah satu alternatif 

model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh adanya perubahan pada hasil tes awal menulis cerita pendek 

sebelum menggunakan model kontekstual nilai rata-rata siswa di kelas eksperimen 

dan kontrol adalah 69.84 dan 70,26 sesuai dengan format penilaian menulis cerita 

pendek, kedua nilai rata-rata siswa tersebut termasuk kategori cukup. Setelah 

penggunaan model pembelajaran kontekstual hasil uji hipotesis menunjukkan 

perubahan rata-rata siswa dengan derajat kebebasan 70 dan taraf kepercayaan 95%. 

 Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas pada siswa kelas X SMA Kartika XIX-2 dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Memproduksi Teks Anekdot melalui penerapanmodel 
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pembelajaranBerbantuan Cuplikan Sinetron Komedi OK-JEK”. Adapun perbedaan 

dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti kali ini akan menerapkannya dalam 

pembelajaran memproduksi teks anekdot dengan berbantuan media cuplikan sinetron 

komedi OK-JEK. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana rencana pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kontekstual berbantuan cuplikan sitkom OK-JEK untuk meningkatkan 

kemampuan memproduksi teks anekdot pada setiap siklus? 

2. Bagaimana proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kontekstual berbantuan cuplikan sitkom OK-JEK untuk 

meningkatkan keterampilan memproduksi teks anekdot? 

3. Bagaimana hasil penggunaan model pembelajaran kontekstual berbantuan 

cuplikan sitkom OK-JEK untuk meningkatkan keterampilan memproduksi teks 

anekdot? 

C. Tujuan Penelitian 

 Ttujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan : 

1. rencanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual 

berbantuan cuplikan sitkom OK-JEK dalam meningkatkan kemampuan 

memproduksi teks anekdot siswa pada tiap siklus. 

2. proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kontekstual berbantuan cuplikan sitkom OK-JEK dalam meningkatkan 

kemampuan memproduksi teks anekdot siswa pada tiap siklus. 

3. hasil dari pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual 

berbantuan cuplikan sitkom OK-JEK dalam meningkatkan kemampuan 

memproduksi teks anekdot siswa pada tiap siklusI. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Penggunaan model pembelajaran kontekstual berbantuan cuplikan sitkom 

“OK-JEK”  dalam penelitian ini akan memberikan peningkatan keterampilan siswa 

dalam pembelajaran memproduksi teks anekdot sehingga manfaatnya akan terasa 

oleh peserta didik, guru dan penulis. 

1. Bagi Penulis 

 Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam kegiatan 

belajar dan mengajar di sekolah formal, khususnya dalam pengajaran memproduksi 

teks anekdot. 

2. Bagi Guru Bahasa Indonesia dan Lembaga Sekolah 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk guru dan pihak sekolah 

serta dapat menambah kreatifitas dalam melaksanakan kegiatan belajar dan 

mengajar peserta didik di kelas, terutama dalam pembelajaran memproduksi teks 

anekdot. 

3. Bagi Peserta Didik 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kegiatan peserta didik dalan 

belajar di kelas, dan meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran memproduksi 

teks anekdot. 

E. Struktur Organisasi Penelitian 

 Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam skripsi ini, peneliti 

membuat struktur organisasi skripsi. Bagian ini berisi rincian tentang urutan 

penulisan mulai dari bab I sampai bab V. 

Dalam bab I berisi tentang hal-hal yang melatarbelakangi penelitian yang akan 

dilakukan, mulai dari adanya latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian. 

Bab II berisi mengenai landasan teori yang meliputi pemaparan model 

pembelajaran kontekstual, media tayangan cuplikan sitkom OK-JEK,teks anekdot, 

keterampilan memproduksi teks anekdot, definisi operasional. 
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Bab III berisi mengenai metode penelitian yang hendak diaplikasikan, meliputi 

metode penelitian, desain penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, prosedur 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. 

Bab IV mengenai kajian hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini, peneliti 

memaparkan hasil temuan yang diperoleh dari pengambilan data yang telah peneliti 

lakukan sebelumnya. 

Bab V mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian pada bab sebelumnya. 

Rekomendasi dan implikasi ditujukan untuk perbaikan-perbaikan pada penelitian 

sebelumnya. 

Bagian terakhir dari skripsi ini adalah daftar pustaka, lampiran dan dokumentasi. 

Daftar pustaka merupakan kumpulan dari referensi buku dan pedoman yang menjadi 

acuan dalam skripsi ini, termasuk di dalamnya semua sumber yang dikutip dan 

digunakan dalam penulisan skripsi. Lampiran berisi semua dokumen yang digunakan 

dalam penelitian dan penulisan skripsi. Dokumentasi berisi foto-foto hasil proses 

kegiata
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