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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Pembelajaran sastra merupakan bagian dari pembelajaran bahasa yang 

harus dilaksanakan oleh guru. Guru harus dapat melaksanakan pembelajaran 

sastra dengan menarik. Banyak cara yang harus ditempuh oleh guru agar dapat 

menarik perhatian siswa. Selama ini pembelajaran sastra di sekolah-sekolah 

dirasa kurang mendapat perhatian.  

Rosenblatt (dalam Gani, 1988 : 15) menyarankan beberapa prinsip yang 

memungkinkan pengajaran sastra mengemban fungsinya dengan baik. Di 

antaranya (1) Siswa harus diberi kebebasan untuk menampilkan respons dan 

reaksinya. (2) Siswa harus diberi kesempatan untuk mempribadikan dan 

mengkristalisasikan rasa pribadinya terhadap cipta sastra yang dibaca dan 

dipelajarinya. (3) Guru harus berusaha untuk menemukan butir-butir kontak di 

antara pendapat para siswa. (4) Peranan dan pengaruh guru harus merupakan 

daya dorong terhadap penjelajahan pengaruh vital yang inheren di dalam sastra 

itu sendiri.  

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, pembelajaran sastra sangat berkaitan 

dengan keterampilan berbahasa lainnya, seperti membaca dan mengarang. Paling 

tidak pengajarannya dilaksanakan secara terpadu, dapat dikatakan bahwa guru 

sastra sekaligus merupakan guru membaca dan mengarang (Gani, 1988 : 16).  
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Pembelajaran sastra bisa dimulai dengan kegiatan mengapresiasi karya 

sastra. Tujuan pembelajaran apresiasi sastra adalah siswa mampu menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi 

pekerti, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, serta siswa 

menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia (BSNP, 2006 : 2). Rumusan tujuan di atas 

menyiratkan kemanfaatan pembelajaran apresiasi sastra, antara lain memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti dan meningkatkan kemampuan berbahasa. 

Kaum tradisionalis berpendapat bahwa kegunaan sastra yang utama adalah 

memberikan ajaran moral (Taufik, 2003 : 30). Dengan demikian, pembelajaran 

apresiasi sastra bisa dikatakan bertujuan membentuk moral yang luhur bagi para 

siswa.  

Pembelajaran sastra juga mengajak siswa mempertanyakan isu yang 

sangat berkaitan dengan perilaku personal. Pendapat tersebut dapat dipahami 

karena sastra adalah karya yang mampu membangkitkan perasaan tertentu bagi 

pembaca atau penikmatnya, seperti definisi yang disampaikan Lazar (2002 : 2), 

“Literature could be said to be a sort of disciplined technique for arousing 

certain emotions”. Pembelajaran apresiasi sastra juga dapat membentuk 

pendidikan secara utuh (Rahmanto, 1988 : 6). Lebih lanjut dikatakan bahwa 

pembelajaran apresiasi sastra memiliki empat manfaat, yakni (1) membantu 

keterampilan berbahasa, (2) meningkatkan pengetahuan budaya, (3) 

mengembangkan cipta dan rasa, (4) menunjang pembentukan watak. 
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Berbagai fakta yang dihadirkan pengarang melalui karya sastra memang 

tidak bisa dipahami secara detail karena sastra tidak menyuguhi ilmu dan 

pengetahuan dalam bentuk jadi. Namun, sastra dapat merangsang siswa untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi yang disuguhkan 

oleh teks sastra. Pembelajaran sastra dapat meningkatkan budaya siswa baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai kecakapan bisa dikembangkan 

melalui pembelajaran apresiasi sastra, antara lain kecakapan indra, kecakapan 

penalaran, kecakapan afektif, kecakapan sosial, dan kecakapan religius 

(Rahmanto, 1998 : 19). 

Pembelajaran apresiasi sastra dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan kualitas kepribadian, antara lain ketekunan, kepandaian, 

pengimajinasian dan penciptaan. Melalui kegiatan apresiasi sastra, siswa selalu 

dipertemukan dengan berbagai pengalaman terutama pengalaman batin. Misalnya 

pengalaman menginterpretasikan karya sastra, pegalaman mengikuti dan 

menganalisis alur cerita pada cerpen, merefleksikan dirinya sebagai tokoh dalam 

prosa maupun drama, memerankan tokoh drama, sampai pada bagaimana siswa 

mengalami proses kreatif menciptakan cerpen, prosa, naskah drama dan 

sebagainya. Boleh dikatakan bahwa makin banyak siswa bergelut dengan sastra, 

makin mantap kepribadiannya, makin baik watak dan sikapnya karena melalui 

sastralah berbagai ajaran moral dan pengalaman kepribadian dituangkan.  

Berangkat dari pemahaman dasar tersebut, sudah sesuai jika dalam 

pembelajaran apresiasi sastra ini, novel Ayat-Ayat Cinta dipakai sebagai alat 

untuk mengembangkan apresiasi. Pembelajaran apresiasi novel Ayat-Ayat Cinta 
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dengan metode sinektik menjadi proses yang dinamis, komunikatif dan kreatif. 

Dalam proses itulah siswa aktif dan kreatif dalam membaca, menganalisis, 

menghayati, menikmati dan memerankan dalam adegan-adegannya. Novel Ayat-

Ayat Cinta merupakan salah satu novel curahan jiwa yang dapat dijadikan contoh 

karena mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat tinggi. Peristiwa-peristiwa 

yang muncul dalam Ayat-Ayat Cinta dikemas bagus sehingga dapat menyadarkan 

pembaca dalam bertindak dan berperilaku.  

Ada sejumlah kompetensi dasar yang hendak dicapai dalam pelajaran 

bahasa Indonesia pada jenjang SMA. Setiap tingkatan kelas kompetensi dasar 

yang hendak dicapai berbeda-beda tujuannya. Salah satu kompetensi dasar pada 

aspek membaca kelas XII dalam KTSP adalah menganalisis unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel Indonesia. Kompetensi dasar tersebut dijabarkan dalam sejumlah 

indikator yaitu : (1) Mampu menganalisis unsur intrinsik novel Indonesia, (2) 

Mampu menganalisis unsur ekstrinsik novel Indonesia, (3) Mampu mengaitkan 

kehidupan dalam cerita tersebut dengan kehidupan sehari-hari, (4) Mampu 

memberi pendapat yang berkaitan dengan novel tersebut.  

Walaupun demikian, apa yang diamanatkan dalam kurikulum belum 

dapat dicapai oleh siswa kelas XII IPA 3 SMA Al Islam I Surakarta. Kemampuan 

mereka mengapresiasi novel masih rendah dan perlu mendapatkan solusi 

sebagaimana mestinya. Permasalahan ini diketahui setelah peneliti mengadakan 

pengamatan, wawancara, menyebar angket dan tes.  

Berdasarkan hasil uji coba yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam mengapresiasi novel ternyata masih rendah. Jumlah 
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siswa yang memiliki ketuntasan belajar sebanyak 22 siswa (52,3%) dari 42 siswa. 

Nilai teredah 50,00, tertinggi 70,00 (52,3%) dan rata-rata baru mencapai 60,2. 

Melihat hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam 

mengapresiasi novel masih tergolong rendah karena belum mencapai 75% 

ketuntasan belajarnya.  

Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada siswa tentang 

pembelajaran novel dapat diketahui bahwa siswa kurang tertarik karena 

cenderung membosankan. Siswa kurang diajak terlibat langsung dalam 

menggauli, mengapresiasi novel. Pembelajaran bersifat monoton. Dengan adanya 

fenomena tersebut maka perlulah diadakan penelitian tentang pembelajaran 

apresiasi novel agar langkah sastra selanjutnya menjadi suatu pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan. Apalagi pembelajaran tersebut menggunakan 

metode sinektik.  

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa memang selama ini 

anak-anak kurang tertarik dalam pembelajaran apresiasi novel. Guru sudah 

mencoba beberapa metode yang dimiliki, tetapi dapat mengatasi kendala-kendala 

yang dihadapi dalam pelajaran. Siswa selalu bersikap kurang serius dalam 

menerima pembelajaran. Sebelum menggunakan model sinektik, pernah diadakan 

diskusi kelompok, tetapi tidak bisa berjalan efektif, bahkan kelas menjadi ramai 

dan gaduh. Kegiatan yang dilakukan hanya membuang-buang waktu saja 

sehingga guru mengambil alih sebagai sentral pembelajaran.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rendahnya kemampuan 

apresiasi novel disebabkan kualitas proses belajar mengajar yang belum 
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maksimal. Sebagaimana diketahui, bentuk kongkret pendidikan adalah proses 

belajar mengajar. Gurulah sebagai suri tauladan yang memegang peranan 

penting.  

In an educational context, teachers are one of the important role models 

in students’ learning processes. If students recognize teachers as role models, 

teachers will have an impact on what students learn through social learning.  

(Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, para guru adalah pihak yang 

memegang peranan penting sebagai model atau figur teladan dalam proses 

pembelajaran para siswanya. Bila murid mengakui gurunya sebagai model atau 

sosok teladan, para guru akan memiliki dampak pada apa yang dipelajari siswa 

dalam pembelajaran siswanya). 

(http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1242281271&sid=4&Fmt=4&clientId=80

413&RQT=309&VName=PQD//. Diakses tanggal 11 November 2008) 

 
Dampak yang telah diperoleh dari siswa dapat berupa pengalaman 

belajar. Pengalaman belajar adalah kegiatan fisik dan mental yang perlu 

dilakukan oleh subjek didik dalam berinteraksi dengan objek belajar untuk 

menguasai kompetensi dasar dan materi pokok. (Endraswara, 2005 : 20). 

Pengalaman belajar bukan menunjuk pada bentuk kegiatan pengajaran tatap 

muka atau interaksi subjek didik dengan pengajar. Berbagai alternatif 

pengalaman belajar dapat dipilih sesuai dengan jenis kompetensi serta materi 

yang dipelajari. 

Pengalaman belajar dapat dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas. Pengalaman belajar di dalam kelas dilaksanakan dengan jalan mengadakan 
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interaksi antara subjek didik dengan objek/sumber belajar. Bentuk pengalaman 

belajar di dalam kelas dapat berupa kegiatan telaah buku, telaah hasil penelitian, 

mengadakan percobaan di laboratorium, kerja praktik dan sebagainya. Pengalaman 

belajar di luar kelas dilakukan dengan jalan mengunjungi objek belajar yang 

berada di luar kelas, belajar di taman/halaman sekolah, belajar di serambi masjid 

sekolah atau serambi kelas. Memang pembelajaran di luar kelas sangat 

menyenangkan.  

Pembelajaran di luar kelas jika dikaitkan dengan apresiasi novel sangat 

relevan, yaitu penerapan pada penghayatan karakter-karakter tokoh, langsung 

didramatisasikan di alam terbuka, seperti di taman halaman sekolah atau 

dipanggung sekolah. Pengembangan kecakapan dalam bertutur sewaktu 

menghayati karakter tokoh didasarkan pada ide-ide dan pengalaman dalam 

praktik kehidupan sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Dengan kecakapan 

hidup yang diperoleh melalui melalui pengalaman belajar diharapkan siswa atau 

subjek didik baik sebagai individu maupun warga masyarakat dapat memecahkan 

masalah-masalah baru dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang 

telah dipelajari.  

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti juga berprofesi sebagai wali 

kelas yang bertugas membatu memecahkan pokok persoalan baik dalam 

permasalahan yang berkaitan dengan anak maupun yang berhubungan dengan 

kesulitan mata pelajaran, termasuk juga masalah pembelajaran yang kurang 

menarik sebelum dicobakan model sinektik. Agar pembelajaran lebih menarik, 

diterapkannya model sinektik. 
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Pembelajaran dengan model sinektik merupakan pembelajaran yang 

terbaru dibanding dengan model yang lain. Pembelajaran ini menekankan 

kreativitas siswa dalam berargumen, penghayatan, dan penilaian. Tujuannya 

adalah untuk membangkitkan interaksi personal baik secara individu 

maupun kelompok melalui diskusi. Dalam hal ini aktivitas pembelajaran 

berpusat pada siswa. Strategi ini dapat membuat siswa mempunyai 

kepercayaan diri bahwa ia mampu belajar, menilai, menghayati dan 

menghargai pendapat orang lain.  

Dengan strategi ini, pembelajaran akan lebih menyenangkan dan menarik 

karena siswa merasa dihargai. Dipilihnya metode pembelajaran sinektik karena 

metode ini telah membuktikan keaktifan dan kreativitas anak dalam 

meningkatkan motivasi belajar. Ada dua hal penting dalam pembelajaran ini, 

yakni (1) bagaimana mengkondisikan siswa sebagai subjek belajar bukan objek 

pembelajaran. Siswa bukanlah merupakan botol kosong yang harus diisi oleh 

guru tetapi siswa adalah manusia yang harus dimanusiakan. Mereka belajar 

dengan membawa bekal kemampuan yang dimilikinya sehingga mereka lebih 

bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankannya. (2) bahwa setiap 

siswa memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Mereka tidak 

sama. Keanekaragaman sosial budaya, ekonomi, orang tua, kemampuan dan 

kepribadian siswa dapat dimanfaatkan sebagai peluang dalam proses 

pembelajarannya dalam memberikan pendapat sesuai dengan karakter tokoh yang 

tak lepas dari kehidupan setiap harinya.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

apresiasi novel bagi siswa dapat ditingkatkan dengan memilih model 

pembelajaran yang tepat dan menarik. Pembelajaran yang dimaksud adalah 

model sinektik. Strategi ini memiliki ciri-ciri dapat menimbulkan keaktifan dan 

kreativitas siswa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun 

pembahasan tentang model sinektik akan diuraikan secara mendalam pada bab II 

dalam kajian teori. Sesuai dengan latar belakang dan tujuan, peneliti mengangkat 

judul “Peningkatan Apresiasi Sastra terhadap Novel Ayat-Ayat Cinta dengan 

Strategi Pembelajaran Model Sinektik Berdasarkan Kurikulum KTSP pada 

Siswa Kelas XII IPA SMA Al Islam I Surakarta Tahun 2008 – 2009”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian 

ini rumusan masalahnya sebagai berikut   

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra terhadap novel 

Ayat-Ayat Cinta dengan strategi pembelajaran model sinektik berdasarkan 

kurikulum KTSP pada siswa kelas XII IPA 3 SMA Al Islam I Surakarta ?  

2. Bagaimana peningkatan kemampuan apresiasi sastra terhadap novel Ayat-

Ayat Cinta dengan strategi pembelajaran model sinektik berdasarkan 

kurikulum KTSP pada siswa kelas XII IPA 3 SMA Al Islam I Surakarta ?  
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C. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah   

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra terhadap novel 

Ayat-Ayat Cinta dengan strategi pembelajaran model sinektik berdasarkan 

kurikulum KTSP pada siswa kelas XII IPA 3 SMA Al Islam I Surakarta; 

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan apresiasi sastra terhadap novel 

Ayat-Ayat Cinta dengan strategi pembelajaran model sinektik berdasarkan 

kurikulum KTSP pada siswa kelas XII IPA 3 SMA Al Islam I Surakarta.  

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan secara konseptual dapat memberikan 

masukan pemahaman kepada guru-guru bahasa dan sastra Indonesia pada 

umumnya dan guru-guru bahasa dan sastra Indonesia di SMA Al Islam 1 

Surakarta pada khususnya tentang gambaran pembelajaran apresiasi novel 

yang dirancang dengan baik sehingga diharapkan temuan-temuan dalam 

penelitian ini dapat dijadikan acuan pertimbangan dalam mengembangkan 

konsep-konsep teoritik yang berkaitan dengan aspek-aspek pembelajaran 

apresiasi novel di sekolah.  

 
2. Manfaat Praktis  

a. Lembaga  

Dapat memberikan masukan kepada lembaga pendidikan yang 

bersangkutan dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran.  
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b. Guru  

1) Dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran apresiasi 

di kelas sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat 

diminimalkan.  

2) Meningkatkan kemampuan guru untuk menciptakan pelaksanaan 

pembelajaran yang menarik.  

3) Memberikan pengalaman yang berharga dan menjadikan guru terbiasa 

melakukan penelitian berskala kecil yang akan bermanfaat bagi 

perbaikan pembelajaran serta karier guru itu sendiri.  

c. Siswa  

1) Hasil penelitian ini akan membantu siswa dalam meningkatkan 

kemampuannya mengapresiasi novel.  

2) Melatih siswa bertanggung jawab dan bekerja sama dalam kelompok 

heterogen.  

3) Melatih keberanian dalam menyampaikan pendapat.  

4) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran sastra di kelas.  

5) Memperbaiki sikap siswa dari kurang positif menjadi positif terhadap 

sastra.  
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