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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan seluruh rakyat 

Indonesia seperti yang tercantum dalam teks Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 

28 Oktober 1928. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya Bahasa Indonesia diutamakan 

penggunaannya oleh warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia juga patut 

dibanggakan karena menjadi perekat seluruh rakyat Indonesia yang beragam 

budayanya. Meskipun demikian, bukan berarti warga negara Indonesia tidak perlu 

mempelajari dan menguasai bahasa asing. Di era globalisasi seperti ini, 

keterampilan berbahasa asing juga diperlukan untuk berbagai macam hal mulai dari 

mempermudah berkomunikasi di dunia internasional, memperluas pengetahuan, 

hingga mendapatkan pekerjaan. Tidak mengherankan jika banyak orang, termasuk 

anak-anak berbondong-bondong mempelajari bahasa asing, khususnya Bahasa 

Inggris. 

Banyak orangtua terutama dari kalangan sosial dan ekonomi menengah ke 

atas yang tidak hanya memfasilitasi anak untuk belajar bahasa asing dalam institusi 

pendidikan formal maupun informal, tetapi juga menggunakan bahasa asing untuk 

berkomunikasi dengan putra dan putri mereka dalam kehidupan sehari-hari. Anak-

anak pun menjadi lebih terbiasa menggunakan bahasa asing, khususnya Bahasa 

Inggris dibandingkan dengan Bahasa Indonesia walaupun anak-anak tersebut 

dilahirkan dan tinggal di Indonesia. Di samping itu, kebanyakan anak juga lebih 

sering bergaul dengan berbagai jenis teks dalam Bahasa Inggris. Tidak 
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mengherankan jika membaca teks berbahasa Inggris menjadi menyenangkan 

dibandingkan dengan membaca teks berbahasa Indonesia. Hal ini terjadi karena 

berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah terbatasnya kosakata 

Bahasa Indonesia yang mereka kuasai. Akibat minimnya penggunaan Bahasa 

Indonesia karena lebih mengutamakan Bahasa Inggris, ketika mengikuti kegiatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia, anak-anak pun mengalami kendala termasuk 

ketika mempelajari novel anak.  

Dalam Kurikulum 2013, sastra  merupakan satu dari tiga ruang lingkup mata 

pelajaran Bahasa Indonesia yang tentu tidak boleh diabaikan. Dengan mempelajari 

sastra para siswa diharapkan mendapatkan banyak manfaat mulai dari 

mengembangkan kosakata, keterampilan berpikir, hingga karakter siswa. Kegiatan 

pembelajaran satra juga merupakan kesempatan untuk membiasakan diri membaca 

karya sastra berbahasa Indonesia agar kelak di tingkat sekolah menengah dan 

perguruan tinggi mereka sudah terbiasa dan siap untuk mempelajari sastra yang 

lebih kompleks, dapat menikmati serta mampu mengapresiasi berbagai macam 

buah pena sastrawan Indonesia yang hebat. 

Dalam pembelajaran sastra, para siswa tidak cukup dapat membaca teks 

sastra yang disediakan tetapi juga diharapkan dapat menunjukkan apresiasi pada 

karya sastra yang dihadapinya. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran sastra tidak 

semata-mata untuk mendapatkan nilai sebagai bagian dari nilai mata pelajaran 

Bahasa Indonesia tetapi juga memberikan ruang bagi para siswa untuk 

menunjukkan apresiasi pada karya sastra. Akan tetapi pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas VI SPH Kemang Village, hal ini belum berjalan optimal karena 

adanya kendala yang disebabkan oleh beberapa hal yang telah disebutkan di atas. 



 

3 
 

Akibatnya, para siswa belum sepenuhnya menyukai, menikmati, dan meresponi 

dengan positif karya sastra yang dipelajari. Jika belum gemar membaca karya sastra 

dan masih kewalahan saat harus membaca karya sastra, tentu menghasilkan karya 

sastra merupakan suatu hal yang tidak mudah bagi para siswa.  

Selain minimnya apresiasi sastra, di kelas masih ditemukan banyak siswa 

yang tidak membaca novel sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Siswa-siswa 

yang tidak membaca novel sesuai jadwal, cenderung tidak berpartisipasi dalam 

kegiatan diskusi karena mereka melewatkan bagian novel yang menjadi bahan 

diskusi sedangkan ketika membaca di kelas, masih ditemukan siswa yang mengeluh 

saat menghadapi kata-kata yang kurang familiar. Ketika menemukan kata-kata 

yang sulit, kebanyakan siswa memilih untuk bertanya kepada siswa lain atau guru 

bukannya mencoba mencari arti kata-kata sulit tersebut menggunakan kamus. 

Selain itu, sering juga ditemukan siswa yang tidak percaya diri dan tidak 

bersemangat saat mengerjakan tugas-tugas karena tidak menguasai isi cerita juga 

konsep yang diajarkan. Kurangnya antusiasme dan kepercayaan diri ini ditunjukkan 

dengan melontarkan keluhan, pengerjaan tugas yang tidak memenuhi semua 

kriteria yang ditentukan, serta enggan membaca ulang untuk mencari informasi 

yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diberikan.  

Tidak hanya enggan untuk menuntaskan pembacaan novel, mereka juga 

mengalami kendala untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan. Meskipun 

konsep dasar yang harus dikuasai misalnya tentang penokohan, tema, dan alur 

cerita telah diajarkan, ketika dikaitkan dengan novel yang dibaca, masih banyak 

siswa  yang mengalami kesulitan. Sejauh ini, kegiatan pembelajaran materi sastra 

masih berkutat pada membaca karya sastra, pembahasan konsep yang ingin 
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ditekankan, lalu ditutup dengan tugas atau tes tertulis. Padahal, konsep pada materi 

sastra tidak selalu diajarkan dengan desain pembelajaran yang seperti itu. Selain 

tidak memberi ruang untuk mengapresiasi sastra, konsep sastra pun seolah-oleh 

menjadi bagian yang terpisah dari pribadi siswa dan hanya untuk diajarkan agar 

siswa dapat mengerjakan tugas dan tes. Namun, pada kenyataannya, banyak bagian 

dari novel yang sangat berkaitan dengan pribadi siswa. Oleh karena itu, sudah 

sewajarnya materi sastra diajarkan dengan desain pembelajaran yang membuat 

anak-anak lebih mudah menguasai konsep lalu dapat menerapkan konsep yang 

mereka pelajari sesuai dengan konteks karya sastra yang mereka pelajari juga 

dengan pribadi mereka. 

Ketika melihat sebagian siswa menunjukkan keengganan dalam 

mempelajari novel anak dan mereka juga mengalami kesulitan untuk menguasai 

konsep-konsep yang diajarkan, sebuah pra-penelitian pun dilakukan pada akhir 

tahun ajaran 2017/2018 dengan tujuan meningkatkan kualitas kegiatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya saat mempelajari novel anak sebagai 

bagian dari materi sastra Indonesia. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa 

para siswa akan terus menghadapi kegiatan membaca novel berbahasa Indonesia 

minimal hingga kelas 12. Sebuah kuesioner diberikan kepada 24 siswa kelas V SPH 

Kemang Village yang kini telah duduk di bangku kelas VI untuk mendapatkan 

tanggapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran sastra Indonesia khususnya 

kegiatan pembelajaran dengan novel anak. 

Berdasarkan respon dari para siswa dapat diketahui bahwa 72% siswa 

gemar membaca membaca namun hanya 53% yang suka membaca buku berbahasa 

Indonesia. Meskipun 73% dari responden setuju bahwa membaca buku berbahasa 



 

5 
 

Indonesia itu penting, hanya 58% yang mempunyai buku bacaan berbahasa 

Indonesia dan 48% mengaku membaca buku berbahasa Indonesia di rumah. Selain 

itu, hanya 67% dari 24 siswa yang menyukai kegiatan membaca novel di kelas 

Bahasa Indonesia. Karena hanya sebagian yang terbiasa membaca buku bacaan 

berbahasa Indonesia, maka dapat dipahami jika sebagian besar anak mengalami 

kesulitan dalam menguasai konsep-konsep yang diajarkan dalam kegiatan bersastra 

dengan media novel anak serta enggan untuk membaca novel yang sudah 

disediakan. Hal ini tentu disayangkan karena  kegiatan belajar materi sastra tidak 

hanya semata-mata membaca karya sastra namun juga mengapresiasi karya sastra 

yang dipelajari. Tentu tidak mudah bagi para siswa untuk mengapresiasi karya 

sastra jika mereka tidak terdorong untuk mempelajarinya. 

Untuk mengatasi kendala pada kegiatan mempelajari novel anak pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia ini, sebuah pembelajaran berbasis kontekstual pun 

diterapkan.  Pembelajaran berbasis kontekstual yang diterapkan adalah Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Selain dapat diaplikasikan untuk berbagai mata 

pelajaran termasuk Bahasa Indonesia, CTL dipilih karena dapat menciptakan 

lingkungan kelas yang memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi para siswa 

untuk berpartisipasi secara aktif serta memberikan makna dalam kegiatan belajar. 

Dengan menemukan makna dalam kegiatan belajar, maka siswa akan menyadari 

bahwa yang mereka pelajari adalah sesuatu hal yang penting dan berguna bagi 

mereka sehingga mereka terdorong untuk melakukan yang terbaik. Tidak hanya 

menilik kesesuaiannya dengan mata pelajarannya, pemilihan CTL juga dilakukan  

dengan mempertimbangkan beberapa hal lain khususnya seperti kecocokan dengan 

materi sastra yang diajarkan, ketersediaan waktu, serta karakter siswa. Dengan 
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menerapkan CTL, kegiatan pembelajaran diharapkan lebih dari sekedar berhasil 

mendorong siswa untuk menyelesaikan novel yang dipelajari tetapi juga memahami 

konsep yang diajarkan, menemukan makna dari kegiatan pembelajaran, serta 

tercipta lingkungan belajar yang kondusif sehingga dapat meningkatkan motivasi 

belajar dan dapat menunjukkan apresiasi terhadap karya sastra yang dipelajari. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, beberapa masalah yang 

teridentifikasi pada kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VI SPH Kemang 

Village khususnya materi sastra dengan novel anak adalah sebagai berikut: 

1) tuntutan untuk menguasai bahasa asing khususnya Bahasa Inggris 

membuat siswa lebih intens menggunakan Bahasa Inggris dibandingkan 

dengan menggunakan Bahasa Indonesia baik dalam percakapan sehari-

hari maupun untuk kegiatan akademis 

2) kurangnya paparan terhadap Bahasa Indonesia juga teks berbahasa 

Indonesia berpengaruh pada sikap siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

3) minimnya kegiatan membaca teks berbahasa Indonesia mempengaruhi 

respon siswa terhadap kegiatan mempelajari novel sebagai bagian dari 

materi sastra Indonesia 

4) siswa yang mengalami kendala saat mempelajari materi sastra khususnya 

kegiatan pembelajaran dengan novel akan kesulitan untuk menunjukkan 

apresiasi pada sastra yang dipelajari 
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3) siswa yang mengalami kesulitan saat mempelajari novel anak dapat 

menunjukkan respon yang tidak sesuai ekspektasi pada kegiatan 

pembelajaran yang diikutinya 

4) kesulitan yang dialami siswa saat kegiatan pembelajaran di kelas dapat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa 

5) desain pembelajaran dapat memberikan pengaruh pada level penguasaan 

siswa terhadap konsep yang dipelajari. 

 

1.3. Pembatasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada kegiatan apresiasi satra anak yang berbentuk 

prosa modern yaitu novel anak sebagai bagian dari rangkaian pembelajaran bidang 

studi Bahasa Indonesia kelas VI Sekolah Pelita Harapan (SPH) Kemang Village. 

Selain itu, penelitian fokus pada motivasi belajar yang erat kaitannya dengan 

kegiatan membaca dan apresiasi sastra sedangkan konsep yang diajarkan pada 

materi sastra disesuaikan dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan seperti tercantum dalam Silabus Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Kurikukulum 2013 edisi revisi 2016. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi latar belakang yang telah disebutkan pada bagian 

sebelumnya, beberapa pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah: 

1) Apakah penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VI SPH Kemang Village 

dapat meningkatkan apresiasi sastra siswa? 
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2) Apakah penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VI SPH Kemang Village 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? 

3) Apakah penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VI SPH Kemang Village 

dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) menganalisis penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

terhadap peningkatan apresiasi sastra siswa kelas VI SPH Kemang 

Village dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia  

2) menganalisis penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

terhadap peningkatan motivasi belajar siswa kelas VI SPH Kemang 

Village dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia 

3) menganalisis penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

terhadap penguasaan konsep siswa kelas VI SPH Kemang Village 

dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis 

maupun manfaat praktis untuk berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain 

guru, sekolah dan juga siswa.  
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1.6.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sbb.: 

1) memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan khususnya pembelajaran 

Bahasa Indonesia materi sastra, yaitu penerapan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) untuk meningkatkan apreasiasi sastra, motivasi 

belajar, dan penguasaan konsep siswa 

2)  sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan CTL, 

apresiasi sastra, motivasi belajar, dan penguasaan konsep siswa 

 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1) bagi guru, penelitian ini dapat memberikan contoh penerapan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya materi sastra 

2) bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan sebuah wacana baru 

tentang pembelajaran di kelas yang dapat diaplikasikan pada bidang studi 

lain, tidak terbatas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini dapat 

digunakan untuk mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian dan 

permasalahannya diikuti oleh manfaat dan tujuan penelitian. Bab ini pada dasarnya 

menjabarkan tentang kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas VI SPH 
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Kemang Village khususnya materi sastra yang tidak optimal karena kurangnya 

motivasi belajar, desain pembelajaran yang kurang memberi ruang bagi siswa untuk 

mengapresiasi karya sastra serta menguasai konsep yang diajarkan. 

Bab II mencakup kajian teori dari berbagai literatur sesuai dengan penelitian 

ini yaitu motivasi khususnya motivasi belajar, Contextual Teaching and Learning 

(CTL) sebagai bagian dari pembelajaran berbasis kontekstual, apresiasi sastra, dan 

penguasaan konsep dalam konteks pembelajaran di kelas. Selain itu, bab kedua ini 

juga menyebutkan indikator-indikator penelitian yang ditentukan berdasarkan 

kajian literatur tersebut. 

Kemudian, pada Bab III dideskripsikan metodologi penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Tidak hanya 

membahas tentang definisi, langkah-langkah, dan manfaat PTK, dalam bab ini, 

dipaparkan juga perencanaan PTK yang dilakukan dalam tiga siklus yang masing-

masing siklus terdiri dari empat langkah utama yaitu perencanaan (planning), 

tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi (reflecting). Perencanaan ini 

juga dilengkapi dengan penjelasan teknik pengumpulan data beserta instrumen-

instrumen penelitian seperti peer assessment, observasi, dan tugas kelompok serta 

tugas individu dalam bentuk kuis. 

Bab IV berisi tentang penjelasan dari data yang dikumpulkan dengan 

instrumen-instrumen penelitian yang telah ditentukan. Selain itu, bab ini juga akan 

menguraikan hasil pengolahan dan analisis data yang menunjukkan tentang dampak 

penerapan CTL terhadap apresiasi sastra, motivasi belajar dan penguasaan konsep 

siswa kelas VI SPH Kemang Village pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya pada kegiatan pembelajaran novel anak.  
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Yang terakhir, yaitu Bab V berisi tentang kesimpulan penelitian yang juga 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dituliskan pada bab pertama. 

Kesimpulan diambil berdasarkan pengolahan dan analisis data temuan penelitian. 

Saran implementasi dan penelitian lanjutan juga dipaparkan dalam bab ini. 

Keterbatasan penelitian juga dijabarkan pada bab ini. 

 


