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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembelajaran merupakan salah satu upaya membentuk kehidupan bangsa yang

lebih baik. Pembelajaran terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia

mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai

kurikulum yang digunakan dalam pendidikan Indonesia. Namun, seiring tuntutan

zaman, pada tahun 2013 pemerintah Indonesia mengubah KTSP menjadi

Kurikulum 2013. Melalui pengembangan Kurikulum 2013 diharapkan dapat

menghasilkan generasi bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif,

melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.

Pengembangan kurikulum ini difokuskan pada pembentukan kompetensi dan

karakter peserta didik berupa panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang

dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep

yang dipelajarinya secara kontekstual (Mulyasa, 2013: 65).

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach) pada

proses pembelajaran di kelas. Pendekatan ilmiah memfokuskan pembelajaran

pada ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal tersebut telah disesuaikan

dengan tujuan Kurikulum 2013 yaitu menghasilkan peserta didik yang beriman
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dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, inovatif, mandiri, dan

bertanggung jawab. Berdasarkan tujuan tersebut, maka peserta didik dituntut

untuk melakukan aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan

membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran (Kemendikbud, 2013).

Kurikulum 2013 menyadari peran penting bahasa sebagai wahana untuk

menyebarkan pengetahuan dari seseorang ke orang lain. Seperti yang disampaikan

Sunaryo (dalam Suyanto, 2011: 19), tanpa adanya bahasa (termasuk bahasa

Indonesia) iptek tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia

di dalam struktur budaya, ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda,

yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana

berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Tanpa peran bahasa serupa itu, ilmu pengetahuan dan

teknologi tidak dapat berkembang. Implikasinya di dalam daya nalar, menjadikan

bahasa sebagai prasarana berpikir modern. Olah karena itu, jika cermat dalam

menggunakan bahasa, kita akan cermat pula dalam berpikir karena bahasa

merupakan cerminan dari daya nalar (pikiran).

Pada Kurikulum 2013, pembelajaran Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai mata

pelajaran pusat dari semua pelajaran lain. Hal ini tertera dalam buku siswa yang

merupakan buku pedoman wajib pembelajaran Bahasa Indonesia pada Kurikulum

2013. Dalam pembelajaran bahasa berbasis teks, Bahasa Indonesia diajarkan

bukan sekadar sebagai pengetahuan bahasa, melainkan sebagai teks yang

mengemban fungsi untuk menjadi sumber aktualisasi dari penggunanya pada
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konteks sosial-budaya akademis. Teks dimaknai sebagai satuan bahasa yang

mengungkapkan makna secara kontekstual (Kemendikbud, 2013).

Mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki dua materi untuk dipelajari, yaitu

kebahasaan dan kesastraan. Dengan mempelajari Bahasa Indonesia maka siswa

diharapkan memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan juga memiliki

kemampuan memaknai kehidupan yang diajarkan melalui sebuah karya sastra.

Namun, pembelajaran sastra di sekolah-sekolah belum sampai pada tahap

apresiatif karena hanya diajarkan sebatas materi dan definisi tentang sastra dan

macam-macam sastra, sehingga belum banyak siswa yang mencintai sastra dan

memiliki keinginan untuk menciptakan sebuah karya sastra.

Pembelajaran sastra yang apresiatif akan membina siswa dalam berbagai sisi, baik

sisi intelektual, emosional, maupun spritualnya. Mengingat pengertian sastra yang

merupakan karangan faktual imajinatif yang bersifat menyenangkan dan

bermanfaat dengan menggunakan bahasa sebagai media utamanya (Abidin, 2012:

208). Sastra merupakan karya yang berasal dari hidup dan kehidupan manusia

sehingga sastra tetap merupakan sesuatu yang bermanfaat karena memberikan

sejumlah pengalaman bagi pembaca dalam memaknai hidup dan kehidupannya.

Dengan bersastra, seseorang dapat memberikan sesuatu yang berguna untuk orang

lain melalui karya sastra yang diciptakannya.

Keinginan siswa untuk belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari

dalam diri siswa itu sendiri dan faktor dari luar berupa dukungan dan bantuan

orang lain yang dalam hal ini adalah guru di sekolah. Guru memiliki peran yang

sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa.
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Karena guru memiliki peran penting dalam pembelajaran yaitu sebagai fasilitator

dan juga motivator yang membantu siswa menguasai materi yang diajarkan.

Mengingat pentingnya peran seorang guru dalam keberhasilan proses

pembelajaran di sekolah maka guru sebagai tenaga pendidik bertugas

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. Hal ini sejalan

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, yaitu manusia terdidik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Kemendikbud, 2013).

Dengan adanya interaksi yang baik antara guru dan siswa, maka tujuan itu akan

terlaksana dengan baik pula.

Keberhasilan interaksi yang dilakukan antara guru dan siswa dipengaruhi oleh

kemampuan berbahasa yang dimiliki satu sama lain. Terdapat empat keterampilan

berbahasa, yaitu berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan. Salah satu

keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa adalah keterampilan menulis.

Mengingat Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah yang memfokuskan

pembelajaran pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan pembelajaran

Bahasa Indonesia yang berbasis teks maka keterampilan menulis perlu

ditingkatkan untuk mencapai ranah pengetahuan dan keterampilan.

Tujuan pembelajaran menulis adalah menumbuhkan kecintaan menulis pada diri

siswa. Tujuan ini menjadi sangat penting sebab mencintai menulis adalah modal

awal bagi siswa agar mau menulis sehingga ia akan menjadi seorang yang terbiasa
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menulis (Abidin, 2012: 187). Kegiatan menulis dilakukan untuk menyalurkan ide,

informasi, dan komunikasi secara tidak langsung melalui tulisan. Kegiatan

menulis juga dapat membentuk karakter siswa yang produktif, kreatif, dan

ekspresif. Oleh karena itu, guru harus dapat menjadikan siswa gemar menulis agar

kemampuan berkomunikasi siswa semakin baik.

Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra berbentuk prosa yang sangat

populer di kalangan masyarakat. Suyanto (2012: 46) mengartikan cerita pendek

adalah 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 penulis dan juga

menyalurkan pikiran penulis mengenai berbagai peristiwa dalam hidupnya. 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 gemar

menulis dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa

Indonesia yang baik dan benar. Selain itu juga, siswa dapat mengekspresikan

hidupnya dalam berbagai peristiwa dalam bentuk tulisan.

Pembelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMP kelas VII terdapat materi

menulis cerita pendek. Kurikulum 2013 memuatnya dalam materi cerita pendek

Indonesia, subtema cerita pendek, yang tertuang pada empat kompetensi dasar

(KD), yaitu 1.2 Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai

anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana memahami informasi lisan dan

tulis, 2.2 Memiliki perilaku percaya diri dan tanggung jawab dalam membuat
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tanggaan pribadi atas karya budaya masyarakat Indonesia yang penuh makna, 3.1

Memahami teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan

cerita pendek baik lisan maupun tulisan, dan 4.2 Menyusun teks hasil observasi,

tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek.

Penelitian tentang pembelajaran menulis cerita pendek pernah dilakukan

sebelumnya oleh Yanti Jelita dengan judul penelitian “pembelajaran menulis

cerita pendek pada siswa kelas X di Madrasah Al-Fatah Natar Lampung Selatan

2012/2013”. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian yang pernah dilakukan

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pertama, perbedaan kurikulum

yang digunakan, penelitian yang sebelumnya menggunakan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis

menggunakan Kurikulum 2013. Kedua, jenjang pendidikan yang akan diteliti,

penelitian sebelumnya dilakukan pada jenjang kelas X SMA/sederajat sedangkan

penelitian yang dilakukan penulis pada jenjang kelas VII SMP/sederajat.

Peneliti memilih SMP Negeri 4 Metro sebagai lokasi penelitian karena sekolah

tersebut merupakan sekolah favorit di Kota Metro. Pada tahun 2013, SMP Negeri

4 Metro mendapat juara 1 cipta cerpen tingkat provinsi dan berkesempatan untuk

mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional di Medan, Sumatera Utara. Hal

itu menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, maka merasa penting melalukan

penelitian dengan judul pembelajaran menulis cerita pendek siswa kelas VII SMP

Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 2013/2014.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai

berikut “Bagaimanakah Pembelajaran Menulis Cerita Pendek Siswa Berdasarkan

Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 2013/2014?”

yang mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan

Kurikulum 2013 siswa kelas VII SMP Negeri 4 Metro tahun pelajaran

2013/2014?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan

Kurikulum 2013 siswa kelas VII SMP Negeri 4 Metro tahun pelajaran

2013/2014?

3. Bagaimanakah penilaian pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan

Kurikulum 2013 siswa kelas VII SMP Negeri 4 Metro tahun pelajaran

2013/2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran menulis

cerita pendek berdasarkan Kurikulum 2013 siswa kelas VII SMP Negeri 4 Metro

Tahun Pelajaran 2013/2014 yang mencakup hal-hal- sebagai berikut.

1. Perencanaan pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan Kurikulum 2013

siswa kelas VII SMP Negeri 4 Metro tahun pelajaran 2013/2014.

2. Pelaksanaan pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan Kurikulum 2013

siswa kelas VII SMP Negeri 4 Metro tahun pelajaran 2013/2014.

3. Penilaian pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan Kurikulum 2013

siswa kelas VII SMP Negeri 4 Metro tahun pelajaran 2013/2014.
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik penulis,

guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan pembaca lainnya. Adapun manfaat

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan penulis sebagai calon guru

Bahasa Indonesia dalam membelajarkan pelajaran Bahasa Indonesia khususnya

pembelajaran menulis cerita pendek.

2. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi salah satu informasi bagi guru Bahasa Indonesia ketika

membelajarkan pelajaran Bahasa Indonesia di kelas, terutama pada

pembelajaran menulis cerita pendek sehingga guru dapat menyiapkan

perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik.

3. Peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

wawasan pembaca tentang pembelajaran, khususnya pembelajaran menulis

cerita pendek berdasarkan Kurikulum 2013.

1.5 Ruang Lingkup dan Objek Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian dan rumusan masalah di atas, penelitian ini

dilakukan dalam ruang lingkup sebagai berikut.

1. Subjek penelitian ini adalah semua pihak yang ada di dalam pembelajaran

menulis teks cerpen, yaitu guru Bahasa Indonesia yang mengajar di kelas VII

SMP Negeri 4 Metro dan peserta didik kelas VII SMP Negeri 4 Metro yang

mengikuti pembelajaran tersebut.
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2. Objek penelitian ini adalah semua aktivitas dan kegiatan dalam pembelajaran

menulis teks cerita pendek yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik

SMP Negeri 4 Metro, serta komponen-komponen pendukung lainnya, seperti

media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut.

3. Lokasi penelitian di SMP Negeri 4 Metro, Kecamatan Metro Timur, Kota

Madya Metro.

4. Waktu penelitian pada Tahun Pelajaran 2013/2014 semester dua.


