
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan. Melalui pendidikan

akan diperoleh pengetahuan dan keterampilan  dalam pembentukan kepribadian,

baik melalui bimbingan dan pengarahan  dari orang tua dan guru. Jalur Pendidikan

yang bisa ditempuh disekolah adalah jalur pendidikan formal. Pendidikan formal

adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari

pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang didalamnya terjadi proses

pembelajaran antara guru dan siswa. Pembelajaran adalah proses untuk seseorang

belajar, sehingga terjadi perubahan dari tidak mengerti menjadi mengerti atau

faham tentang sesuatu yang diajarkan. Di dalam proses pembelajaran seseorang

memiliki rasa ingin tahu dan mencari tahu tentang maksud dari apa yang

diajarkan. Menurut Sutikno (2013:31) pembelajaran yaitu segala upaya yang

dilakukan oleh guru (pendidik) agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Secara

implisit, di dalam pembelajaran, ada kegiatan memilih, menetapkan, dan

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.

Pembelajaran lebih menekankan pada cara-cara untuk mencapai tujuan dan
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berkaitan dengan bagaimana cara mengorganisasikan materi pelajaran,

menyampaikan materi pelajaran, dan mengelola pembelajaran

Pembelajaran saat ini berpedoman pada kurikulum  2013 dan KTSP. Sekolah

SMP Global Madani Bandar Lampung, menjadi tempat penelitian dalam skripsi

ini dan menggunakan Kurikulum 2013 sebagai acuan pembelajaran. Kurikulum

2013 merupakan langkah lanjutan pemerintah dalam mengembangkan Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penerapan kurikulum 2013  pertama kali

dimulai  pada tanggal 15 juli 2013, hari pertama tahun ajaran 2013/2014 sekaligus

awal dimulainya penerapan kurikulum 2013 oleh Kementrian Pendidikan  dan

Kebudayaan (kemendikbud). Aspek yang disempurnakan dalam Kurikulum 2013

adalah standar kompetensi lulusan (SKL), kompetensi inti (KI), kompetensi dasar

(KD), selanjutnya akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara SKL, KI, dan KD.

SKL yaitu standar kompetensi lulusan merupakan profil lulusan yang

diimplikasikan untuk dimiliki setiap siswa ketika ia lulus dari suatu jenjang

pendidikan baik (SD, SMP, SMA). Dalam SKL terdapat tiga ranah yaitu sikap,

pengetahuan, dan keterampilan. Setelah SKL dikembangkan disusunlan

kompetensi inti yang merupakan jabaran lebih lanjut. SKL untuk sikap dipilih

menjadi dua KI  1 yaitu terkait dengan sikap spiritual (KI 1) dan sikap sosialnya

(KI 2). SKL pengetahuan dijabarkan menjadi KI pengetahuan (KI 3) dan SKL

keterampilan dijabarkan menjadi KI keterampilan (KI 4) (Priyatni 2014:20).

Di dalam pembelajaran Kurikulum 2013 harus terdapat tiga tahapan penting yaitu

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Perencanaan yang dilakukan oleh guru

adalah dengan membuat RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran berisi tentang
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rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena

itu, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan (Sanjaya, 2012:29). RPP sangat penting

dibuat agar apa yang ingin dicapai oleh guru dapat lebih teraarah dan berurutan.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru

dan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.

Pelaksanaan pembelajaran dengan baik sangat penting dilakukan oleh  seorang

guru agar apa yang sudah direncanakan dapat sampai dan diterima oleh siswa.

Tahap terakhir yaitu penilaian Penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk

memeroleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar

peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga

dapat menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan (Daryanto,

2014:111). Pentingnya penilaian yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana materi ini

dapat diterima oleh siswa.

Pada kurikulum 2013, penekanan terjadi pada penanaman pendidikan karakter

terhadap siswa. Dalam pembelajaran kurikulum 2013, komponen-komponen

pembelajaran seperti tujuan, materi, metode, dan evaluasi diintegrasikan melalui

pendekatan ilmiah (scientific approach) yang terdiri atas aktivitas mengamati,

menanya, menalar, mencoba dan mengomunikasikan. Untuk

mengimplementasikan pembelajaran ilmiah tersebut, pendidik perlu memilih

sumber belajar, media pembelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat. Oleh

karena itu, pengorganisasian komponen dan proses belajar ilmiah memiliki

peranan penting dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan

Kurikulum 2013.



4

Pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran yang  nyata dan

menekankan keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif sehingga siswa

memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri

berbagai pengetahuan yang dipelajari. Salah satu pembelajaran yang wajib

dilaksanakan pada pendidikan di Indonesia adalah pembelajaran Bahasa

Indonesia. Kurikulum 2013 menempatkan Bahasa Indonesia sebagai penghela

mata pelajaran lain dan karenanya harus berada di depan semua mata pelajaran

lain. Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII yang disajikan

yaitu berbasis teks, baik teks lisan maupun tulis.

Pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki empat aspek keterampilan berbahasa

yang meliputi menyimak, berbicara, membaca dan menulis (Tarigan, 2008:1).

Keempat aspek keterampilan tersebut harus dimiliki dan dikuasai oleh siswa

dalam proses belajar mengajar bidang studi Bahasa Indonesia di sekolah.

Tarigan (2008:22) menyatakan aktivitas menulis merupakan suatu kegiatan yang

produktif dan ekspresif. Maka dengan menulis seseorang akan dapat

mengekspresikan diri dan perasaannya melalui suatu karya yang disebut tulisan.

Menulis sangatlah penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar

untuk berfikir, dan menulis juga dapat membantu setiap orang untuk menjelaskan

apa yang ada di dalam pikiran.

Pembelajaran menulis cerita pendek merupakan salah satu materi yang terdapat

dalam silabus kurikulum 2013 khususnya kelas VII semester genap. Cerita pendek

sebagai salah satu karya sastra yang berbentuk prosa merupakan hal yang sangat

populer di kalangan masyarakat. Suyanto (2012:46) mengartikan cerita pendek
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sebagai cerita berbentuk prosa yang pendek. Pendek memiliki arti yang sangat

relatif, dalam hal ini bisa diartikan habis dibaca sekali duduk. Menulis cerita

pendek memiliki tujuan untuk mengekspresikan perasaan penulisnya dan juga

untuk menyalurkan persoalan hidup manusia yang seringkali membebani pikiran

baik orang lain ataupun penulisnya sendiri. Cerita pendek merupakan salah satu

materi ajar yang dapat meningkatkan keterampilan menulis pada siswa. Dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia, pembelajaran menulis cerita pendek menjadi

sangat penting  karena dapat merangsang siswa untuk gemar menulis dan tentunya

akan meningkatkan kemampuan siswa dalam penggunaan bahasa Indonesia yang

baik dan benar.

Teks cerita pendek tertera pada silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu

pada Kompetensi Inti 4 (KI 4) mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan

ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang)

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori dan kompetensi dasar (KD) 3.1 Memahami teks hasil observasi,

tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek baik melalui lisan

maupun tulisan. Tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar yang ingin

dicapai adalah siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana lisan

dan tulis, siswa berperilaku percaya diri, responsive, santun dan tanggung jawab,

siswa juga diharapkan mampu mendiskusikan bagian-bagian pada teks cerpen,

mampu menjawab pertanyaan mengenai materi menulis cerpen, dan mampu

menceritakan kembali isi teks cerpen. Untuk mencapai tujuan pembelajaran
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tersebut diperlukan kesiapan yang baik dan juga maksimal dari guru untuk

membelajarkan teks cerita pendek di kelas.

Untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran menulis cerita

pendek siswa kelas VII 1 penulis memilih SMP Global Madani sebagai tempat

penelitian. Penulis memilih penelitian di SMP Global Madani Bandar Lampung

karena salah satu sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan pembelajaran

menggunakan kurikulum 2013. SMP Global Madani juga masih dan terus

menerapkan pembelajaran dengan Kurikulum 2013. SMP Global Madani

merupakan salah satu SMP unggulan swasta yang berbasis islami di Bandar

Lampung dan memiliki prasarana serta guru yang berkompeten dibidangnya.

Sekolah ini juga banyak mendapatkan prestasi. Oleh karena itu peneliti ingin

mengetahui sistem pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di SMP Global

Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan

masalah yang diteliti sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran menulis cerita pendek siswa kelas

VII SMP Global Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran menulis cerita pendek siswa kelas

VII SMP Global Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015?

3. Bagaimanakah penilaian pembelajaran menulis cerita pendek siswa kelas VII

SMP Global Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015?
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1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai materi pembelajaran menulis cerita pendek

siswa kelas VII 1 SMP Global Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2014/2015. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan.

1. Perencanaan pembelajaran menulis cerita pendek siswa kelas VII 1 SMP

Global Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.

2. Pelaksanaan pembelajaran menulis cerita pendek siswa kelas VII 1 SMP

Global Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.

3. Penilaian pembelajaran menulis cerita pendek siswa kelas VII 1 SMP Global

Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pembelajaran

yang dilakukan guru maupun dunia penelitian. Manfaat tersebut dapat

dideskripsikan sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman

baru tentang bagaimana melakukan penelitian di bidang studi Bahasa dan

Sastra Indonesia Khususnya mengenai materi pembelajaran menulis cerpen.

2. Bagi Guru Bidang Studi

Manfaat yang dapat diperoleh bagi guru khususnya guru bidang studi Bahasa

Indonesia SMP Global Madani Bandar Lampung adalah dapat memberikan

informasi tentang materi pembelajaran menulis teks cerita pendek dan dapat

meningkatkan pembelajaran khususnya pada perencanaan, pelaksanaan, dan

penilaian.
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup sebagai berikut.

1. Subjek penelitian adalah siswa dan guru Bahasa Indonesia kelas VII SMP

Global Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.

2. Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran menulis cerita pendek pada

siswa kelas VII SMP Global Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2014/2015.

3. Tempat penelitian adalah SMP Global Madani Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2014/2015.

4. Waktu pelaksanaan dan pengambilan data pada semester genap tepatnya pada

tanggal 27 Maret dan 01 April 2015.


