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Abstrak: Penelitian ini sebagai upaya untuk memperbaiki masalah
dalam proses pembelajaran dan hasil kemampuan menulis teks eksposisi
siswa kelas VIIA SMP Islam Diponegoro Wagir kabupaten Malang.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan proses dan
hasil kemampuan menulis teks eksposisi dengan menggunakan strategi
3M. Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan penelitian
tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIA
SMP Islam Diponegoro Wagir kabupaten Malang. Penelitian dilakukan
dalam dua siklus, setiap siklus memiliki empat tahapan yaitu, tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi.
Data penelitian diperoleh melalui pengamatan, angket, tes, dan
dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan, baik
secara proses pembelajaran maupun hasil/produk. Proses pembelajaran
meningkat. Siswa antusias, aktif membaca, menulis, dan keberanian
siswa dalam proses pembelajaran menulis teks eksposisi juga meningkat,
dan dengan kategori baik, begitupunpada siklus II, antusias, keberanian,
keaktifan siswa juga mendapatkan kategori baik, dari beberapa aspek
tersebut mengalami peningkatan yang signifikan.Hasil menulis siswa
juga menunjukkan adanya peningkatan,skor rata-rata yang diperoleh
pada pratindakan yaitu 59,75 setelah diberikan tindakan pada siklus I
skor rata-rata menjadi 69,25, dan pada siklus II atau akhir siklus skor
rata-rata menjadi 77,5.
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PENDAHULUAN
Pembelajaran bahasa Indonesia
memiliki empat keterampilan berbahasa,
yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca,
dan keterampilan menulis, (Tarigan,
2008:1). Namun penelitian ini lebih
membahas pada keterampilan menulis.
Menulis
menjadi
bagian
dari
keterampilan berbahasa yang wajib
dimiliki oleh siswa, karena dengan
menulis siswa dapat menyampaikan

ide/gagasan kepada orang lain dengan
bahasa tulis.
Menurut Tarigan, (2008:22) menulis
merupakan menurunkan atau melukiskan
lambang-lambang
grafik
yang
menggambarkan sesuatu bahasa yang
dipahami oleh seseorang, sehingga
orang-orang lain dapat membaca
lambang-lambang grafik tersebut kalau
mereka
memahami
bahasa
dan
gambaran grafik tersebut. Begitu pun
dalam menulis teks eksposisi, siswa
harus memiliki kemampuan untuk
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menuangkan
ide/gagasan
untuk
memberikan informasi kepada pembaca
mengenai suatu topik atau objek agar
dapat dipahami oleh pembaca. Menurut
Akhadiah (dalam Dalman 2016:119)
karangan eksposisi adalah suatu corak
karangan yang
menerangkan atau
menginformasikan sesuatu hal yang
memperluas pandangan, wawasan, atau
pengetahuan pembaca. Menulis teks
eksposisi, siswa harus memperhatikan
struktur teks (pernyataan pendapat/tesis,
argumentasi, dan penegasan ulang) dan
ciri kebahasaan agar menghasilkan teks
eksposisi yang utuh atau sempurna.
Namun kenyataannya masih banyak
siswa yang mengalami kesulitan dalam
menulis teks eksposisi.
Berdasarkan hasil pengamatan dan
wawancara
dengan
guru
bahasa
Indonesiakelas VIIA, SMP Islam
Diponegoro Wagir kabupaten Malang
tahun ajaran 20016/2017, ada beberapa
masalah atau problem dalam proses
pembelajaran menulis teks eksposisi
adalah sebagai berikut: (1) siswa kurang
semangat dalam proses pembelajaran
menulis teks eksposisi, karena masih
banyak siswa yang bermain-main saat
proses pembelajaran berlangsung, masih
ada siswa yang tidur saat proses
pembelajaran berlangsung, dan masih
banyak siswa yang sering keluar masuk
saat proses pembelajaran berlangsung.
Penyebab utama dari persoalan ini
adalah strategi pembelajaran yang
digunakan dalam proses pembelajaran
kurang tepat atau masih konvensional
sehingga
kurang
membangkitkan
semangat siswa dalam mengikuti proses
pembelajaran. Hal ini masih senada yang
diungkapkan oleh Kemp (dalam Majid,
2016:7) strategi pembelajaran adalah
kegiatan pembelajaran yang harus
dikerjakan guru dan peserta didik agar
tujuan pembelajaran dapat dicapai secara
efektif dan efesien., (2) kemampuan
menulis teks eksposisi siswa belum
mencapai kriteria ketuntasan minimal

(KKM) yaitu 70. Penyebab utama dari
persoalan ini adalah siswa menganggap
pembelajaran menulis membosankan,
siswa jarang mendapatkan contohcontoh teks eksposisi sehingga siswa
mengalami kesulitan menuangkan ide
saat menulis teks eksposisi.Rendahnya
nilai siswa dapat dibuktikan saat
pratindakan. Nilai rata-rata yang
diperoleh siswa kelas VIIA, SMP Islam
Diponegoro Wagir kabupaten Malang
saat pratindakan sebesar 59,7.
Upaya yang dilakukan peneliti
untuk mengatasi masalah yang terdapat
pada siswa kelas VIIA, SMP Islam
Diponegoro Wagir kabupaten Malang
yaitu dengan menggunakan strategi 3M
dalam proses pembelajaran menulis teks
eksposisi.Strategi 3M merupakan hasil
pengembangan dari strategi copy the
master. Strategi copy the master
merupakan
strategi
meniru
atau
mencontohi master/model dari seorang
ahli, Marahim (dalam Susilowati,2012).
Strategi 3M mempunyai tiga tahapan
yaitu,
meniru,
mengolah,
dan
mengembangkan.
Berdasarkan latar belakang yang
telah diuraikan di atas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
(1) bagaimana
peningkatan
proses
pembelajaran
menulis
teks
eksposisi
dengan
menggunakan strategi 3M pada siswa
kelas VIIA, SMP Islam Diponegoro
Wagir
kabupaten
Malang?,
(2)
Bagaimana
peningkatan
hasil
pembelajaran menulis teks eksposisi
dengan menggunakan strategi 3M pada
siswa kelas VIIA, SMP Islam
Diponegoro Wagir kabupaten Malang?.
Berdasarkan rumusan masalah yang
diuraikan di atas, maka tujuan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)
mendeskripsikan peningkatan proses
pembelajaran menulis teks eksposisi
dengan menggunakan strategi 3M pada
siswa kelas VIIA, SMP Islam
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Diponegoro Wagir kabupaten Malang,
(2) mendeskripsikan peningkatan hasil
menulis
teks
eksposisi
dengan
menggunakan strategi 3M pada siswa
kelas VIIA, SMP Islam Diponegoro
Wagir kabupaten Malang.
Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberi manfaat, baik secara
teoretis maupun secara praktis. Manfaat
teoretis yaitu hasil penelitian diharapkan
menjadi sumber referensi dalam
mengatasi
permasalahan
dalam
pembelajaran,
khususnya
dalam
pembelajaran menulis teks eksposisi di
SMP dengan menggunakan strategi 3M.
Manfaat praktis Secara praktis penelitian
ini di harapkan dapat memberikan
manfaat kepada, (1) bagi guru,
membantu guru agar dapat menambah
pengetahuan tentang strategi 3M agar
proses pembelajaran menulis teks
eksposisi
lebih
membangkitkan
semangat siswa dan dapat meningkatkan
kemampuan siswa dalam menulis teks
eksposisi, (2) bagi siswa, membantu
siswa untuk lebih bersemangat dalam
mengikuti proses pembelajaran dan
mempermudah siswa dalam menulis teks
eksposisi, (3) bagi peneliti, menambah
pengelaman dan dapat menjadikan acuan
dalam penelitian selanjutnya.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian
tindakan kelas (class action research).
Menurut Arikunto, dkk (2014:3)
penelitian tindakan kelas merupakan
suatu perencanaan terhadap kegiatan
belajar berupa sebuah tindakan yang
sengaja dimunculkan dan terjadi dalam
sebuah kelas secara bersama. Menurut
Arikunto, dkk (2014:16) ada beberapa
ahli yang mengemukakan model
penelitian tindakan dengan bagan yang
berbeda, namun secara garis besar

terdapat empat tahapan yang lazim
dilalui, yaitu (1)
perencanaan, (2)
pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4)
refleksi. Hubungan keempat tahapan
tersebut dipandang menjadi satu siklus.
Penelitian ini dilaksanakan di SMP
Islam Diponegoro Wagir kabupaten
Malang, tahun ajaran 2016/2017.
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas
VIIA SMP Islam Diponegoro Wagir
kabupaten Malangyang berjumlah 20
orang siswa.
Ada pun teknik pengumpulan data
meliputi, (1)angket, digunakan untuk
memperoleh informasi dari siswa, (2)
pengamatan,
digunakan
untuk
mengamati dan memberikan penilaian
mengenai proses pembelajaran di dalam
kelas, (3) tes, digunakan untuk
mengukur atau untuk mengetahui
kemampuan siswa dalam menulis teks
eksposisi, (4) dokumentasi digunakan
untuk mendukung teknik pengumpulan
data yang lain sehingga data tersebut
lebih dapat dipercaya keasliannya.
Teknik
analisis
data
yang
digunakan dalam penelitian tindakan
kelas ini menggunakan teknik analisis
deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
Data yang dikumpul berupa angket,
lembar pengamatan, nilai kemampuan
menulis dan dokumentasi.Sesuai dengan
karakteristik
penelitian
tindakan,
keberhasilan penelitian ini ditandai
adanya peningkatan proses dan hasil
pembelajaran
sebelum
diberikan
tindakan dalam pembelajaran menulis
teks eksposisi sampai telah diberikan
tindakan. Indikator keberhasilan dapat
ditentukan berdasarkan proses dan
hasil/produk.
Keberhasilan proses
apabila proses pembelajaran dapat
berjalan
dengan
menarik
dan
menyenangkan, siswa berpartisipasi
dalam pembelajaran, dan siswa siswa
mampu memahami pemeblajaran dengan
menggunakan strategi 3M. Keberhasilan
hasil/produk diperoleh jika terjadi
peningkatan nilai menulis teks eksposisi
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sebelum diberi tindakan dan setelah
diberi tindakan. Keberhasilan belajar
siswa apabila hasil menulis teks
eksposisi mencapai nilai rata-rata 70,00
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian tindakan kelas yang
dilaksanakan pada siswa kelas VIIA
SMP Islam Diponegoro Wagir kabupaten Malang tahun ajaran 2016/2017,
dilakukan dengan
menggunakan strategi 3M, dalam
pembelajaran menulis teks eksposisi.
Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan
melalui, kegiatan pratindakan, siklus I,
dan siklus II.
Deskripsi Pratindakan Menulis Teks
Eksposisi
Kegiatan penelitian yang dilakukan
pada pratindakan ini untuk mengetahui
kemampuan
awal
siswa
dalam
pembelajaran
bahasa
Indonesia,
khususnya menulis teks eksposisi. Pada
tahap ini peneliti melakukan tes
pratindakan
untuk
mengetahui
kemampuan siswa dalam menulis teks
eksposisi. Hasil kemampuan siswa
dalam
menulis
teks
eksposisi
pratindakan, dapat diketahui bahwa nilai
rata-rata siswa dalam menulis teks
eksposisi pada tahap pratindakan yaitu,
59,75. Nilai tersebut masih jauh dari
nilai rata-rata yang diharapkan yaitu
70,00. Nilai rata-rata untuk aspek isi
sebesar 2,15. Pada aspek struktur, nilai
rata-rata siswa sebesar 2,5. Nilai ratarata pada aspek kosakata sebesar 2,65.
Selanjutnya nilai rata-rata pada aspek
penggunaan bahasa sebesar 2,55 dan
nilai rata-rata pada aspek mekanik
sebesar 2,1.
Selain hasil tulisan peneliti juga
melakukan pengamatan pada pratindakan
selama
proses
pembelajaran
berlangsung. Hasil pengamatan yang
dilakukan selama proses pembelajaran

pada pratindakan dapat diketahui bahwa
antusias
siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran mendapatkan kategori
cukup, masih banyak siswa yang belum
menunjukkan antusias atau semangat
mengikuti pembelajaran. Pada aspek
keberanian
siswa
bertanya
dan
menjawab pertanyaan mendapatkan
kategori kurang, karena selama proses
pembelajaran berlangsung siswa tidak
pernah bertanya ketika guru memberikan
kesempatan kepada siswa dan siswa
masih malu untuk menjawab pertanyaan
yang diberikan. Begitu pun pada aspek
keaktifan siswa dalam menulis teks
eksposisi masih mendapatkan kategori
cukup.
Berdasarkan uraian di atas dapat
disimpulkan
bahwa
pembelajaran
dengan menggunakan strategi konvensional belum memberikan hasil yang
maksimal terhadap proses pembelajaran
menulis teks eksposisi. Selain itu
kemampuan menulis teks eksposisi
siswa juga perlu ditingkatkan karena
nilai rata-rata siswa belum mencapai
70,00. Peningkatan dimaksud dapat
diwujudkan dengan melakukan tindakan
siklus I dengan pembelajaran menggunakan strategi 3M.

Pelaksanaan Tindakan Kelas dalam
Menulis Teks Eksposisi dengan Menggunakan Strategi 3M pada Siklus I
Pelaksanaan tindakan kelas pada
siklus I dilakukan selama dua kali
pertemuan, Pengamatan pada tindakan
siklus I pertemuan pertama dan kedua
dilakukan pada dua aspek yaitu
pengamatan proses dan pengamatan
produk. Pengamatan proses dilakukan
dengan
menggunakan
lembar
pengamatan, sedangkan pengamatan
hasil/produk yaitu mengamati nilai
menulis teks eksposisi.
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Pengamatan proses selama siklus I
dapat diketahui bahwa pada pertemuan
pertama pada aspek keaktifan siswa
mendapatkan kategori cukup dan
mengalami peningkatan pada pertemuan
kedua mendapatkan kategori baik,
selanjutnya dilihat dari aspek keberanian
siswa untuk bertanya dan menjawab
pertanyaan pada pertemuan pertama
siswa mendapat kategori cukup, karena
siswa masih terlihat malu-malu untuk
bertanya dan menjawab pertanyaan,
namun pada pertemuan kedua siswa
mulai berani untuk bertanya, keberanian
siswa
pada
pertemuan
kedua
mendapatkan kategori baik, selanjutnya
dilihat dari aspek keaktifan membaca
dan menulis pada pertemuan pertama
siswa mendapatkan kategori cukup
karena
sebagian
siswa
masih
bersendagurau
bersama
teman
sebangkunya, namun pada pertemuan
kedua siswa mulai aktif, sehingga pada
pertemuan kedua pada aspek ini siswa
mendapatkan kategori baik. Begitu pun
pada aspek keberanian membacakan
hasil tulisan di depan kelas pada siklus I
mendapatkan kategori cukup, karena
tidak ada inisiatif dari siswa untuk
membacakan hasil karyanya di depan
kelas.
Pengamatan hasil/produk pada
siklus I dapat diketahui bahwa nilai ratarata siswa pada siklus I yaitu 69,25.
Nilai yang diperoleh siswa pada siklus I,
jika dibandingkan dengan pratindakan
terjadi peningkatan sebesar 9,5. Setiap
aspek juga mengalami peningkatan, nilai
rata-rata pada aspek isi sebesar 2,35,
terjadi peningkatan sebesar 0,2, nilai
rata-rata pada aspek organisasi struktur
sebesar 3,2 terjadi peningkatan sebesar
0,7, nilai rata-rata pada aspek kosakata
sebesar 2,75 terjadi peningkatan sebesar
0,1, selanjutnya nilai rata-rata pada
aspek penggunaan bahasa sebesar 2,95
terjadi peningkatan sebesar 0,4, dan nilai
rata-rata pada aspek mekanik sebesar 2,6
terjadi peningkatan sebesar 0,5.

Berdasarkan hasil pembelajaran
menulis teks eksposisi pada siklus I,
terjadi
peningkatan
yang
cukup
signifikan. Hal ini terlihat dari data
perbandingan nilai rata-rata yang
diperoleh siswa pada pratindakan
sebesar 59,75 sedangkan nilai rata-rata
yang diperoleh pada siklus I sebesar
69,25. Walaupun terjadi peningkatan
namun nilai rata-rata siswa belum
mencapai 70,00. Oleh karena itu, perlu
dilakukan tindakan siklus II.
Pelaksanaan Tindakan Kelas dalam
Menulis Teks Eksposisi dengan Menggunakan Strategi 3M pada Siklus II
Pelaksanaan pada siklus II pada
dasarnya tidak jauh berbeda dengan
tindakan siklus I. Hasil penelitian pada
siklus II juga mengalami peningkatan
yang signifikan baik secara proses
maupun hasil/produk.
Secara proses terjadi peningkatan
dari beberapa aspek. Aspek yang
pertama yaitu pada aspek minat belajar
siswa, antusias siswa dalam mengikuti
pembelajaran, peningkatan yang kedua
yaitu pada aspek keberanian bertanya
dan menjawab, siswa mulai mengangkat
tangan untuk bertanya dan menjawab
pertanyaan yang diberikan. Pada aspek
keaktifan siswa dalam membaca dan
menulis pada siklus II, menunjukkan
adanya sikap positif. Kegiatan belajar
menulis teks eksposisi menggunakan
strategi 3M disambut baik oleh siswa.
Tidak berbeda jauh dengan kegiatan
menulis teks eksposisi dengan strategi
3M pada siklus I. Pembelajaran menulis
teks eksposisi pada siklus II lebih
menyenangkan.Siswa kali ini lebih
antusias dan bersemangat, mereka tidak
merasakan
kejenuhan,
meskipun
pembelajaran menulis ini dilakukan
berulang-ulang. Hal itu dapat dilihat dari
aktivitas
siswa
selama
proses
pembelajaran menulis teks eksposisi
berlangsung. Siswa lebih aktif dalam

NOSI Volume 5, Nomor 5 Agustus 2017 _________________________________________

bertanya dan menjawab pertanyaan,
tidak banyak siswa yang bermain dan
bercanda.
Hasil/produk menulis teks eksposisi
siswa dengan menggunakan strategi 3M
mengalami peningkatan yang signifikan,
nilai rata-rata siswa pada siklus II yaitu
77, 5. Nilai pada siklus II jika
dibandingkan pada siklus I terjadi
peningkatan sebesar 8,25. Pada tiap-tiap
aspek juga terjadi peningkatan nilai ratarata, pada aspek isi sebesar 2,95 terjadi
peningkatan sebesar 0,6, nilai rata-rata
pada aspek struktur sebesar 3,25 terjadi
peningkatan sebesar 0,5. Sedangkan
nilai rata-rata pada aspek kosakata
sebesar 3,35 terjadi peningkatan sebesar
0,6. Nilai rata-rata pada aspek penggunaan bahasa sebesar 3,2
terjadi
peningkatan sebesar 0,25, dan nilai ratarata pada aspek mekanik sebesar 2, 75
juga terjadi peningkatan sebesar 0,15
Nilai rata-rata yang diperoleh siswa
pada siklus II sebesar 77,5 telah
mencapai ketuntasan belajar atau
keberhasilan hasil atau produk yang
diharapkan oleh peneliti, yaitu nilai ratarata siswa minimal mencapai 70,00.
Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa penggunaan strategi 3M dalam
pembelajaran menulis teks eksposisi
pada siswa kelas VIIA SMP Islam
Diponegoro Wagir kabupaten Malang,
dinyatakan berhasil.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan dalam penelitian tindakan
kelas ini, dapat disimpulkan bahwa
strategi 3M dapat meningkatkan
kemampuan siswa dalam pembelajaran
menulis teks eksposisi siswa kelas VIIA
SMP
Islam
Diponegoro
Wagir
kabupaten Malang. Hal tersebut dapat
dibuktikan dari keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan dalam
penelitian ini. Guru dapat melakukan
pembelajaran menulis teks eksposisi

dengan strategi 3M dengan baik. Siswa
juga dapat menikmati pembelajaran
menulis tekseksposisi dengan senang.
Sementara itu, dilihat dari hasil menulis
teks eksposisi mengalami peningkatan
yang cukup signifikan pada setiap aspek.
Rata-rata hasil menulis teks eksposisi
siswa mengalami peningkatan hingga
17,75%. Peningkatan ini dihitung dari
pratindakan hingga berakhirnya siklus II.
Saat pratindakan, nilai rata-rata yang
diperoleh siswa adalah 59,75. Saat akhir
siklus I, rata-rata nilai yang diperoleh
siswa meningkat menjadi 69,25. Dengan
demikian peningkatan dari pratindakan
siklus I sebesar 9,5. Nilai tersebut
mengalami peningkatan kembali pada
siklus II, yaitu 77, 5. Berarti antara
siklus I dansiklus II mengalami
peningkatan sebesar 8,25.
Dari hasil penelitian ini, peneliti
memberikan saran, (1) bagi guru,
kreativitas
guru
dalam
proses
pembelajaran menulis teks eksposisi
dengan strategi 3M, harus lebih
ditingkatkan lagi agar siswa selalu
semangat/antusias dalam pembelajaran
menulis khususnya menulis teks
eksposisi, (2) bagi siswa, siswa harus
lebih aktif dalam proses kegiatan
pembelajaran di kelas. Selain itu, siswa
harus meningkatkan motivasi belajar
secara internal agar tidak tergantung
dengan motivasi yang datang dari luar.
Siswa juga harus giat berlatih menulis
agar dapat menghasilkan karya yang
bagus dan layak dipublikasikan, (3) bagi
sekolah, sekolah hendaknya memberikan
kesempatan
pada
siswa
untuk
mengembangkan kemampuannya dalam
menulis. Hal ini dapat dilakukan dengan
menciptakan ajang lomba antar siswa di
sekolah,mengintensifikasikan
pengolahan majalah dinding atau
membuat majalah sekolah sebagai
sarana publikasi karya siswa, dan
mengirim hasil karya tulis siswa,
khususnya teks eksposisi, dalam lombalomba yang dilaksanakan oleh pihakpihak di luar sekolah.
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