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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dengan menjamurnya sekolah-sekolah dengan kurikulum asing atau disebut 

Sekolah Pendidikan Kerjasama (SPK), kemampuan berbahasa Indonesia pada 

siswa SPK semakin memprihatinkan. Dalam pertemuan-pertemuan dengan guru-

guru bahasa Indonesia antar SPK, banyak guru mengeluhkan ketidakmampuan 

siswa mengerti kosakata dalam bahasa Indonesia, padahal kosakata tersebut 

sangat sederhana. Bahkan ada beberapa guru yang harus menerangkan dengan 

memeragakan atau menjelaskan dalam bahasa asing agar siswa memahami 

kosakata tersebut. Yang lebih memilukan adalah siswa-siswi SPK tersebut 

umumnya bangga akan ketidakmampuannya berbahasa Indonesia dan hanya bisa 

menggunakan bahasa Inggris. Padahal meskipun bersekolah di sekolah 

internasional, bahasa Indonesia harus tetap dikuasai karena bahasa Indonesia 

merupakan identitas bangsa Indonesia.  

Sebagai salah satu SPK, Sekolah XYZ juga mengalami persoalan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagian besar siswa tidak menyukai pelajaran 

bahasa Indonesia, khususnya pelajaran bahasa Indonesia literatur (disebut sebagai 

bahasa Indonesia A). Saat pertemuan pertama di dalam kelas bahasa Indonesia, 

siswa mengaku pada guru bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan 

salah satu mata pelajaran yang tidak disukai karena mereka merasa tidak mampu 

berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Siswa lebih banyak menggunakan 

bahasa Inggris sebagai alat komunikasi setiap hari dari pada bahasa Indonesia. 

Mereka jarang menggunakan bahasa Indonesia, sehingga ketika diberi pertanyaan 
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dalam bahasa Indonesia siswa menjawab dengan terbata-bata. Tidak hanya itu 

mereka juga kesulitan memahami teks dalam bahasa Indonesia, terlebih teks 

sastra, baik teks yang panjang seperti novel atau teks pendek seperti cerpen dan 

puisi.  

Nilai rata-rata kelas untuk pelajaran Bahasa Indonesia di semester 2, Tahun 

Ajaran 2018/2019 adalah 4.9 dari nilai maksimal 7. Jika dibandingkan dengan 

mata pelajaran yang lain maka nilai tersebut adalah nilai rata-rata yang paling 

rendah, dengan rincian sebagai berikut : nilai rata-rata Bahasa Inggris 5.1, nilai 

rata-rata Matematika 5.0, dan nilai rata-rata IPA (Science) 5.6. Selain itu menurut 

survei yang diberikan kepada 66 responden di kelas 10, sebanyak 59,1 % 

menyatakan bahwa Bahasa Indonesia adalah pelajaran yang sulit. Hal tersebut 

juga dipertegas dengan fakta dari survei bahwa 77,3% responden menyatakan 

bahwa nilai bahasa Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan nilai mata 

pelajaran lain. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Ketidaktertarikan siswa terhadap pelajaran bahasa Indonesia memicu guru-

guru bahasa Indonesia menguraikan faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhinya. Misalnya faktor dari penggunaan kurikulum asing yang 

digunakan. Sekolah XYZ menggunakan kurikulum International Baccalaurate 

(yang selanjutnya akan disebut dengan kurikulum IB). Kurikulum IB menekankan 

aspek analisis, berpikir kritis, dan keterampilan berkomunikasi dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra. Sebagai kurikulum asing, semua pelajaran IB 

disampaikan dalam bahasa Inggris dan diajarkan oleh guru expatriate. Hal 

tersebut mengakibatkan siswa-siswi tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 
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di sekolah. Mereka dituntut untuk bisa menguasai bahasa Inggris lebih baik dari 

bahasa Indonesia. Dampak lain dalam penggunaan kurikulum asing ini adalah 

persepsi siswa terhadap bahasa Indonesia, yaitu siswa mengganggap remeh 

pelajaran bahasa Indonesia.  

Faktor kedua, siswa belajar bahasa Indonesia dalam perspektif bahasa 

Inggris. Ketika menulis kalimat, acap kali ditemui bahwa struktur kalimat tidak 

sesuai dengan struktur baku yang dipakai dalam Bahasa Indonesia yaitu S-P-O-K. 

Hal ini tentunya berdampak pada pemahaman siswa pada teks bacaan dan cara 

menyampaikan informasi  menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, seringkali 

siswa menempuh jalan pintas untuk bisa memahami isi teks sastra  yaitu 

menggunakan bantuan aplikasi google translet. Alih-alih mendapat pemahaman 

yang tepat, siswa justru mengalami miss-interpretasi. Hal ini dikarenakan 

terjemahan dalam aplikasi google translet tidak tepat dan valid, aplikasi ini hanya 

menerjemahkan kata demi kata tanpa mengetahui konteks teks yang dimaksud. 

Membaca dengan memanfaatkan aplikasi ini tentu saja akan mereduksi makna 

yang ditangkap oleh pembaca. 

Faktor lain yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan berbahasa 

Indonesia di sekolah XYZ motivasi yang rendah dalam mempelajari bahasa 

Indonesia dan faktor lingkungan. Motivasi yang rendah terlihat melalui rendahnya 

keterlibatan siswa di dalam kelas bahasa Indonesia dan juga kegiatan di luar kelas 

yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, misalnya lomba debat bahasa Indonesia, 

membaca puisi, atau menulis karangan. Sekolah XYZ sebenarnya sering kali 

mengadakan lomba dalam bidang bahasa Indonesia dengan peserta dari dalam 
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maupun luar sekolah. Namun siswa dari sekolah XYZ sendiri jarang berkontribusi. 

Faktor lingkungan berkaitan dengan dukungan orang tua dan teman sebaya.  

1.3. Tiga Insiden yang Berbeda di Jenjang Kelas yang Sama 

Menarik untuk menindaklanjuti perilaku siswa di kelas bahasa Indonesia 

khususnya kelas bahasa Indonesia A (selanjutnya disebut BI A). Insiden 

pengajuan perpindahan kelas memang bukan hal yang baru di sekolah XYZ, 

namun yang menarik adalah perpindahan siswa selalu dilakukan ketika siswa 

memasuki kelas 10. Semenjak peneliti menjadi guru BI di kelas 10, sudah kurang 

lebih dari 8 siswa mengajukan perpindahan kelas dari BI A ke BI B. Tidak semua 

pengajuan diterima oleh pihak sekolah, mengingat sekolah XYZ memiliki regulasi 

yang cukup ketat berkaitan dengan penempatan kelas bahasa Indonesia, serta 

berkomitmen untuk mengapresiasi pelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Dari 

beberapa insiden yang ada, ada tiga insiden yang cukup ekstrim yang pernah 

terjadi di kelas 10 sekolah XYZ yang tidak terjadi di kelas lain, bahkan mungkin 

di sekolah lain.  

Kejadian pertama terjadi di awal tahun pelajaran 2017/2018, kala itu peneliti 

yang juga merupakan guru BI A di kelas 10, sangat antusias untuk mulai 

berkenalan dengan siswa-siswi di kelasnya. Maklum saja, sang guru merupakan 

guru baru, yang sebelumnya mengajar di sekolah nasional. Dalam pertemuan 

pertama pembelajaran, setelah berkenalan dengan siswa-siswi di kelas, guru 

memberikan sebuah artikel kepada siswa tentang alasan mengapa belajar bahasa 

Indonesia itu penting. Pada saat itu guru meminta siswa untuk membaca sendiri 

artikel tersebut, kemudian secara bersama-sama mendiskusikan makna yang 

terkandung dalam artikel itu. Pelajaran berlangsung dengan baik sampai mata 
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pelajaran selesai. Dua hari kemudian, kepala sekolah memanggil sang guru dan 

menyampaikan bahwa siswi yang berinsial Elis datang kepadanya. Elis merasa 

“freaking out” dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sambil membawa artikel yang 

telah guru bagikan sebelumnya, kepala sekolah mengatakan bahwa Elis dan orang 

tuanya meminta untuk dipindahkan ke kelas BI B. Alasannya karena Elis merasa 

tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas BI A. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, 

akhirnya guru bertemu dengan Elis. Dalam pertemuan, Elis berkali-kali 

mengatakan bahwa ia tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas BI A. Sang guru 

berusaha untuk membujuk Elis agar tetap berada di kelas BI A untuk beberapa 

saat, sambil melihat perkembangan apakah Elis betul-betul tidak bisa mengikuti 

pelajaran di BI A. Namun Elis memilih untuk tidak masuk ke kelas tersebut.  

Beberapa hari kemudian semua guru bahasa Indonesia dikumpulkan oleh 

kepala sekolah untuk membahas Elis. Sesuai dengan peraturan sekolah tentu saja 

Elis tidak bisa begitu saja pindah ke kelas BI B, pertama karena Elis sudah sejak 

kelas 7 telah berada di kelas BI A, kedua Elis juga berstatus sebagai WNI yang 

memiliki paspor dan identitas sebagai WNI, maka sesuai dengan ketentuan IB Elis 

harus tetap di kelas BI A. Selain itu Ibu MS (nama inisial) yang sebelumnya 

mengajar Elis di kelas 7 dan 8 juga mengatakan bahwa Elis tidak memiliki 

masalah dengan kemampuan berbahasa Indonesia, dan tidak ada alasan yang 

cukup kuat untuk bisa mengabulkan permintaan itu. Ibu MS menambahkan bahwa 

masih banyak siswa yang memiliki kemampuan di bawah Elis, jika Elis 

dikabulkan maka akan menimbulkan gejolak bagi sekolah. Akhirnya dalam 

pertemuan tersebut ditetapkan bahwa Elis harus tetap berada di kelas BI A. 

Ternyata persoalan tidak sampai di situ, beberapa hari kemudian Ibu Elis datang 
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ke sekolah dengan membawa surat keterangan dari dokter bahwa Elis memang 

tidak boleh terlalu stres dan sebaiknya pindah ke kelas BI B. Surat itu 

disampaikan oleh kepala sekolah, dan tidak pernah ditunjukkan kepada guru 

bahasa Indonesia. Namun ternyata surat tersebut memiliki kekuatan yang sangat 

besar sehingga dengan sepihak, pihak sekolah memindahkan Elis ke kelas BI B. 

Kasus tersebut dengan cepat ditutup, namun dampak dari keputusan tersebut 

banyak siswa lain yang juga mengajukan perpindahan. Semua guru bahasa 

Indonesia sangat menyayangkan keputusan ini, namun tidak bisa berbuat banyak. 

Elis akhirnya pindah ke kelas BI B, sampai ia lulus dari sekolah XYZ.  

Selang dua tahun, tepatnya di kelas 10 tahun ajaran 2019/2020 di sekolah 

XYZ kejadian serupa dialami kembali di kelas peneliti. Kejadian kedua menimpa 

siswa yang berinisial Michael. Di awal tahun pelajaran 2019/2020 Michael 

mengikuti pelajaran BI A dengan baik, tidak ada keluhan apapun baik dari 

Michael maupun orang tua Michael. Setelah kira-kira satu setengah bulan belajar, 

sang guru memberikan ujian sumatif berupa tes analisis novel. Dari hasil tes 

tersebut ternyata Michael mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, yaitu nilai 3 

dari nilai maksimal 7. Nilai ini ternyata menjadi penyulut ketegangan antara pihak 

orang tua dan sekolah. Dimulai dengan Michael yang datang secara pribadi 

kepada guru dan menanyakan mengapa ia mendapat nilai 3. Sang guru kemudian 

menjelaskan kenapa Michael mendapat nilai 3. Dalam pertemuan itupun Michael 

mengakui bahwa ia tidak belajar secara maksimal, karena pada saat yang 

bersamaan Michael harus mempersiapkan tes Matematika. Michael mengaku 

bahwa ia lebih memilih belajar Matematika daripada bahasa Indonesia. Selang 

sehari Ibu L (ibu dari Michael) meminta untuk bertemu dengan sang guru. Dalam 
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pertemuan tersebut dengan nada sopan, Ibu L meminta agar Michael dipindah ke 

kelas BI B. Sang guru mengatakan bahwa pihak sekolah tidak bisa begitu saja 

memindahkan anak ke kelas BI B hanya karena satu nilai jelek, sedangkan nilai 

tersebut bukanlah nilai akhir dari Michael. Alasan lain sesuai dengan ketentuan 

kurikulum Michael tidak memenuhi syarat untuk dipindahkan ke kelas BI B, 

karena Michael sudah berada di kelas BI A dari kelas 7, ditambah Michael 

berkewarganegaraan Indonesia.  

Merasa belum puas dengan jawaban guru bahasa Indonesia dan terus 

mendesak guru untuk memberikan pengecualian pada Michael. Akhirnya guru 

mengajak Ibu L untuk bertemu dengan kepala departemen bahasa Indonesia. 

Dalam pertemuan tersebut berkali-kali Ibu L memohon kepada kepala departemen 

untuk memindahkan Michael ke kelas BI B. Ibu L menegaskan bahwa putranya 

membutuhkan waktu yang sangat lama untuk belajar bahasa Indonesia, sementara 

dia juga harus belajar di mata pelajaran lain. Sedangkan Michael sedang 

mempersiapkan diri untuk masuk di universitas impiannya, dan jurusan yang dia 

pilih tidak berhubungan dengan bahasa maupun sastra. Ibu L tidak hanya 

mengatakan bahwa bahasa Indonesia tidak berhubungan dengan jurusan yang 

akan ia ambil, namun bahasa Indonesia tidak dibutuhkan dalam kuliahnya kelak. 

Selain itu Ibu L juga menjelaskan bahwa anaknya selama ini sudah berjuang 

sedemikian rupa untuk bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, namun nilai 

maksimal yang dia peroleh adalah 5. Oleh sebab itu Ibu L memohon agar 

putranya bisa dipindahkan ke kelas BI B. Karena pertemuan ini juga tidak 

menghasilkan kesepakatan bersama, akhirnya kepala departemen memutuskan 

untuk membawa persoalan ini ke pihak pimpinan. 
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Selang satu minggu kemudian pertemuan antara orang tua dan pimpinan 

sekolah betul-betul dilaksanakan. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh kepala 

sekolah, guru bahasa Indonesia Michael, konselor, kepala departemen bahasa 

Indonesia serta kedua orang tua Michael. Argumen yang disampaikan oleh orang 

tua Michael masih tetap sama yaitu Michael kesulitan berada di kelas BI A serta 

penjelasan mengenai rencana studinya di masa depan. Dalam pertemuan tersebut 

bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris karena kepala sekolahnya adalah 

seorang expatriate. Namun ada hal yang menarik dari pertemuan tersebut yaitu 

bahwa orang tua Michael yang mengaku bahwa seluruh keluarga di rumah 

berkomunikasi dengan bahasa Inggris, namun ayah Michael dalam pertemuan itu 

selalu menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan ketika kepala sekolah XYZ 

berbicara, ayah Michael meminta istrinya membantu menerjemahkan dalam 

bahasa Indonesia. Pertemuan berjalan dengan alot dan cukup tegang, bahkan ayah 

Michael terus mempertanyakan alasan pihak sekolah mempersulit kemajuan siswa 

dengan memasukan pelajaran bahasa Indonesia yang sulit dan tidak penting itu. 

Mereka pun membandingkan kebijakan sekolah XYZ dengan SPK lain, yang 

menurut mereka peraturan tentang pelajaran bahasa Indonesianya lebih longgar. 

Akhir pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang tidak berubah, sekolah 

tetap menempatkan di kelas BI A. Beberapa minggu kemudian orang tua Michael 

memutuskan untuk memindahkan Michael ke sekolah lain, setelah selesai kelas 

10. Belum tahu pasti apakah salah satu alasannya karena mata pelajaran bahasa 

Indonesia atau yang lain. Namun yang jelas sekolah yang akan dituju Michael 

adalah sekolah yang berkali-kali disebut dalam rapat tersebut.  
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Di tahun yang sama dengan Michael, perhatian peneliti sebagai guru BI A 

juga tertuju pada satu siswa dengan inisial Arya. Sebelum peneliti mengajar Arya, 

Ibu IL (inisial) guru Arya terdahulu sudah mewanti-wanti untuk memberi 

perhatian lebih pada Arya karena motivasi Arya dalam belajar sangat lemah. 

Selain itu orang tua Arya juga tidak terlalu mendukung kemajuan Arya dalam 

pelajaran bahasa Indonesia. Ternyata apa yang disampaikan Ibu IL tentang Arya 

memang benar. Di kelas Arya menunjukkan performa belajar yang tidak 

memuaskan. Arya mudah menyerah, menyepelekan pelajaran bahasa Indonesia 

serta malas mengerjakan tugas. Saat guru menjelaskan Arya menunjukkan bahasa 

tubuh yang tidak bersemangat, pandangan kosong, dan sering mengantuk. Arya 

juga menunjukkan hasil pekerjaan yang tidak memuaskan, saat diminta untuk 

menulis, Arya selalu menunjukan hasil yang minimum. Jika tes dalam bentuk 

analisis bacaan, analisis Arya juga menunjukan analisis yang sangat dangkal. 

Demikian juga saat diminta untuk mengerjakan tugas dalam bentuk presentasi, 

Arya pun memberikan usaha yang sangat minim, maka tak heran nilai Arya hanya 

berkisar antara angka 3 dan 4 dari nilai maksimal 7.  

Dalam pembelajaran daring yang sedang berlangsung dalam masa pandemi 

ini, Arya juga menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengikuti pembelajaran. 

Pernah dalam waktu satu minggu, Arya sama sekali tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan, tidak menghadari pertemuan dalam aplikasi “zoom conference” serta 

tidak membalas percakapan dalam grup kelas berkaitan dengan kelengkapan 

tugas. Melihat hal tersebut, maka sang guru berinisiatif untuk menghubungi orang 

tua Arya melalui surat elektronik. Namun jawaban orang tua Arya sedikit 

mengecewakan. Ibu MW (ibu dari Arya) menjawab bahwa Arya belum terbiasa 
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dengan pembelajaran daring, dan Arya tidak mengerti bahasa yang dipakai dalam 

buku (buku bacaan yang digunakan dalam BI A). Ibu MW juga membela bahwa 

Arya tidak mengikuti pertemuan zoom karena sedang tidak sehat. Selain itu Ibu 

MW menganggap bahwa guru harus memaklumi jika siswa tidak mengerti bahasa 

Indonesia di sekolah internasional. Jawaban Ibu MW cukup mengejutkan peneliti 

dan beberapa guru bahasa Indonesia lain, karena ternyata masih ada orang tua 

yang melihat bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang harus bisa 

dikesampingkan.  

Selain ketiga insiden di atas, perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan 

kebijakan kurikulum, sekolah XYZ menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar dan bahasa komunikasi di sekolah. Setelah mata pelajaran bahasa 

Inggris, baik siswa expatriate maupun nasional diwajibkan mempelajari bahasa 

Indonesia. Hal ini berbeda dengan sekolah SPK lain di Indonesia, dimana siswa 

expatriate diberi kebebasan untuk memilih mempelajari bahasa Indonesia atau 

tidak. Selain itu mata pelajaran bahasa Indonesia mendapat porsi yang sama 

dengan mata pelajaran lain yaitu mata pelajaran Matematika, Humanities, Bahasa 

Inggris, dan Science, yaitu empat kali pertemuan dalam seminggu dengan durasi 

50 menit setiap pertemuan. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan sekolah untuk 

membentuk siswa menjadi pribadi yang memiliki kebanggaan akan bahasa dan 

budayanya.  

Tidak hanya itu, setiap tahun sekolah menggelar acara Bulan Bahasa yang 

menampilkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bahasa dan budaya 

Indonesia, bahkan mengundang beberapa penulis buku terkenal misalnya Ahmad 

Tohari. Hal pendukung lain sebagai upaya sekolah untuk meningkatkan kualitas 



 

11 
 

bahasa Indonesia sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang sangat 

mendukung, baik berupa  buku-buku bahasa dan sastra yang lengkap serta guru-

guru bahasa Indonesia yang terus menerus dilatih dengan berbagai seminar dan 

loka karya untuk bisa memberikan pengajaran bahasa Indonesia yang terbaik. 

Selain itu pembelajaran sastra dengan konsisten diajarkan sejak kelas 7, dari 

tingkat yang sederhana sampai tingkat yang paling sulit yaitu kelas 12. Dengan 

demikian seharusnya pembelajaran bahasa dan sastra bukanlah hal baru bagi 

siswa.  

Jika ditinjau dari segi demografi, sekolah XYZ termasuk SPK dengan 

jumlah WNI yang lebih besar dibandingkan SPK terkenal lain.  Sebanyak 85% 

siswa kelas 10 adalah warga negara Indonesia asli, dan sisanya sebanyak 15% 

warga negara asing. Berdasarkan catatan dalam observasi siswa asing yang ada 

tersebut, sebagian besar adalah siswa dari orang yang bekerja di yayasan sekolah 

XYZ, yang cukup bisa berbahasa Indonesia. Melihat latar belakang siswa, 

lingkungan dan kebijakan sekolah yang mendukung dalam menguasaan bahasa 

Indonesia, menjadi alasan kuat bagi penelitian ini, yaitu untuk meneliti faktor 

yang menyebabkan rendahnya kemampuan berbahasa Indonesia siswa sekolah 

XYZ.  

Bila kita mencermati ketiga kasus di atas, ada satu persamaan yang bisa kita 

temukan yaitu bahasa Indonesia bukanlah mata pelajaran yang menjadi prioritas 

bagi siswa, hal ini terlihat dari respon siswa terhadap pelajaran bahasa Indonesia 

khusus ketika siswa mendapat nilai yang tidak baik. Selain itu adanya pilihan bagi 

WNI untuk berada di kelas BI A dan BI B membuka peluang bagi siswa semakin 

tidak termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia dengan baik. Peluang ini 
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dimanfaatkan beberapa siswa agar bisa masuk ke kelas bahasa Indonesia yang 

lebih mudah.  

1.4. Rumusan Masalah  

Pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan 

sebelumnya, antara lain: 

1) Mengapa siswa sekolah XYZ tidak termotivasi belajar bahasa 

Indonesia?  

2) Faktor apa yang mempengaruhi motivasi belajar bahasa Indonesia? 

3) Bagaimana peranan orang tua siswa terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

4) Bagaimana peranan pendekatan pembelajaran dalam kurikulum IB 

terhadap motivasi belajar bahasa Indonesia siswa sekolah XYZ? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1) Penyebab rendahnya motivasi belajar bahasa Indonesia siswa sekolah 

XYZ. 

2) Faktor yang melatarbelakangi siswa belajar bahasa Indonesia. 

3) Mengetahui peranan orang tua siswa terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia A 

4) Mengetahui peranan pendekatan pembelajaran IB terhadap motivasi 

belajar bahasa Indonesia siswa sekolah XYZ. 
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1.6. Batasan Masalah 

Penelitian ini akan terbatas pada bagian-bagian tertentu dalam usaha untuk 

mendapatkan gambaran menyeluruh tentang situasi yang diharapkan. Batasan 

tersebut meliputi:  

1) Ruang lingkup penelitian adalah pembelajaran di kelas bahasa 

Indonesia A dimana Elis, Michael dan Arya belajar.  

2) Peneliti juga bertindak sebagai guru Michael dan Arya di kelas Bahasa 

Indonesia A tahun pelajaran 2019/2020, serta guru Elis di kelas Bahasa 

Indonesia A saat Elis berada di kelas 10 BI A pada tahun ajaran 

2017/2018.  

3) Rentang waktu pelaksanaan observasi sebelum penelitian berkisar 

antara bulan Oktober-Desember 2019 dan penelitian dilakukan pada 

bulan April–Juli 2020. Pengamatan akan terbatas tempat, yaitu hanya 

pengamatan di sekolah dan pembelajaran daring dengan menggunakan 

zoom video conference. 

4) Mata pelajaran yang akan diteliti adalah Bahasa Indonesia A. 

Perspektif yang digunakan adalah perspektif emik, yaitu pendekatan 

penelitian yang mengambil datanya dalam bentuk narasi, cerita detil, 

ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi para responden atau 

informan tanpa ada evaluasi dan interpretasi dari peneliti. Dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai peneliti serta guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia A di kelas 10. 

5) Bidang yang akan berkaitan dengan penelitian ini adalah psikologi 

pendidikan berkaitan dengan motivasi belajar dan sedikit 
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menyinggung tentang kontak budaya yang berpengaruh terhadap 

penggunaan bahasa. Aspek ekonomi, antropologi, dan sosiologi tidak 

dibahas dalam penelitian ini. 

1.7. Manfaat Penelitian 

Temuan dalam penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana 

tanggapan siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia A dan faktor yang 

mempengaruhi rendahnya motivasi siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia A 

tersebut . Lebih dari itu, penelitian ini juga akan bermanfaat secara : 

a.       Teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya penelitian khususnya 

dalam pengembangan bidang bahasa dan sastra di sekolah yang 

menggunakan kurikulum asing. 

b. Praktis, guru dapat menggunakan penelitian ini untuk mendapatkan 

gambaran tentang sikap dan cara pandang siswa akan mata pelajaran 

bahasa Indonesia serta mengevaluasi pembelajaran yang selama ini 

diterapkan dalam pembelajaran IB untuk menjadi acuhan dalam 

mempersiapkan pembelajaran dan memformulasikan pendekatan yang 

efektif untuk menolong siswa memaksimalkan potensi dalam pelajaran 

bahasa Indonesia. 

c.        Institusi, hasil penelitian ini memberikan gambaran pada sekolah 

tentang tantangan yang dihadapi oleh guru-guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia sehingga sekolah mampu mendukung dan memberikan 

solusi yang tepat bagi pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia. 
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1.8. Sistematika Penelitian 

Penulisan hasil penelitian ini terdiri dari enam bab. Bab pertama 

menguraikan rendahnya motivasi belajar bahasa Indonesia di sekolah dengan 

kurikulum asing secara umum, identifikasi terjadi masalah rendahnya motivasi 

belajar di sekolah XYZ khususnya terjadi tiga kasus unik yang terjadi pada tiga 

siswa berbeda di jenjang yang sama yaitu saat kelas 10. Identifikasi masalah 

tersebut dirumuskan dalam perumusan masalah, tujuan penelitian, dan difokuskan 

pada batasan masalah. Sub bab selanjutnya menguraikan penjelasan manfaat 

penelitian penelitian secara teoritis, praktis baik kepada guru, sekolah, dan 

peneliti. Bab pertama ditutup dengan sistematika penelitian yang menjelaskan 

garis besar tiap bab dalam penelitian. 

Bab kedua merupakan landasan teori yang mendeskripsikan tinjauan 

pustaka yang digunakan untuk mendekati permasalahan. Tinjauan pustaka 

tersebut meliputi penjelasan pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum IB 

dan teori yang akan digunakan untuk menganalisis motivasi belajar bahasa 

Indonesia yaitu; teori budaya dan kontak antar budaya, minat belajar, motivasi, 

serta apresiasi terhadap mata pelajaran. Landasan teori tersebut kemudian digubah 

dalam kerangka berpikir untuk melihat hubungan antar variabel satu dengan yang 

lain. Bab kedua ditutup dengan deskripsi penelitian-penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini.  

Bab ketiga adalah penjelasan mengenai metodologi penelitian yang 

mencakup pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, subyek penelitian, 

penjelasan metode pengambilan data daring serta instrumen penelitian. Setelah itu 

dilanjutkan dengan uji validitas data penelitian, prosedur penelitian, teknik 
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analisis data serta ditutup dengan kerangka desain penelitian. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang dilakukan pada tiga responden. 

Data penelitian diperoleh melalui pengamatan, kuesioner, wawancara dan bukti 

dokumen. 

Bab keempat adalah penyajian data yang memaparkan profil siswa, kepala 

sekolah, dan guru yang menjadi responden dalam penelitian ini. Pada bagian ini 

dipaparkan hasil wawancara dan kuesioner yang dikelompokkan dalam tema-tema 

kecil. Selain itu juga dipaparkan hasil pengamatan serta bukti dokumen 

komunikasi denga partisipan lain yang turut memperlengkapi data penelitian ini. 

Bab kelima adalah analisis dan pembahasan. Dalam bab ini temuan-temuan 

peneliti yang telah dikelompokkan dalam tema-tema kecil akan dianalisis 

berdasarkan teori yang diuraikan pada bab dua dan memberikan interpretasi atau 

penafsiran terhadap data yang diolah untuk menjawab pertanyaan dalam 

perumusan masalah. 

Bab keenam adalah kesimpulan, saran, dan penutup. Di bagian ini peneliti 

menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan dan juga memberikan masukan 

dan saran bagi pihak terkait termasuk bagi yang berminat melakukan penelitian 

dengan topik sejenis. 
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