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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk 

menciptakan suasana belajar agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, sikap sosial dan 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Sisdiknas dalam  Jumali, dkk, 2004: 21). Proses pendidikan yang 

diselenggarakan secara formal di sekolah dimulai dari pendidikan formal 

yang paling dasar (SD) sampai perguruan tinggi (PT) tidak lepas dari kegiatan 

belajar yang merupakan salah satu kegiatan pokok dengan guru sebagai 

pemegang peranan utama. Pendidikan  sebagai kegiatan pembelajaran telah 

dilakukan seusia manusia itu sendiri sebagai pelaku pendidikan. 

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus 

ditunjang oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan 

ilmu terapan dan ilmu pengetahuan dasar secara seimbang.Salah satu usaha 

untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan dasar adalah dengan 

meningkatkan keterampilan berbahasa.  Ruang lingkup pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMP yaitu dari aspek kemampuan berbahasa, meliputi aspek 

mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 
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Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional atau bahasa negara.Standar 

kompetensi mata pelajaran bahasa Indonsia berorientasi pada hakikat 

pembelajaran bahasa, bahwa belajar bahasa adalah belajar berkomunukasi 

dan belajar sastra adalah belajar menghargai manusia dan nilai-nilai 

kemanusiaannya (Depdiknas,2004:2).Pembelajaran bahasa Indonesia 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi 

dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis serta menimbulkan 

penghargaan terhadap hasil cipta manusia. 

Bahasa merupakan salah satu hasil kebudayaan yang harus dipelajari 

dan diajarkan.Dengan bahasa kebudayaan suatu bangsa dapat dibentuk, 

dibina, dan dikembangkan serta dapat diturunkan kepada generasi-generasi 

mendatang.Bahasa memungkinkan manusia dapat memikirkan suatu 

masalah secara teratur, terus-menerus, dan berkelanjutan.Sebaliknya, tanpa 

bahasa peradaban manusia tidak mungkin dapat berkembang baik. 

Pengajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya merupakan salah satu sarana 

mengupayakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara 

terarah. Makamelalui proses pengajaran bahasa Indonesia diharapkan siswa 

mempunyai kemampuan yang memadai untuk dapat menggunakan bahasa 

Indonesia secara baik dan benar. 

Dalam pengajaran atau proses belajar-mengajar guru memegang 

peran sebagai sutradara sekaligus aktor. Artinya, guru memegang tugas dan 

tanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pengajaran di sekolah. 
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Guru sebagai tenaga profesional harus memiliki sejumlah kemampuan 

mengaplikasikan berbagai teori belajar dalam berbagai pengajaran, 

kemampuan memilih dan menerapkan metode pengajaran yang efektif dan 

efisien, kemampuan melibatkan siswa berpartisipasi aktif, dan kemampuan 

membuat suasana belajar yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 

Hal tersebut tidak menjadi pengecualian bagi guru bahasa Indonesia 

karena tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu 

pelajaran yang mempunyai peranpenting dalam dunia pendidikan. Secara 

umum fungsi dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai 

sarana: (1) sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa; (2) sarana 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dalam 

rangka pelestarian dan pengembangan budaya; (3) sarana peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dalam rangka meraih 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) sarana 

penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai 

keperluan menyangkut berbagai masalah; dan (5) sarana pengembangan 

penalaran (Depdiknas, 2004: 10). 

Pada hakikatnya bahasa adalah alat yang berfungsi untuk 

berkomunikasi, dengan bahasa manusia dapat menyampaikan pesan, 

pikiran, perasaan, dan pengalamannya kepada orang lain. Keterampilan 

berbahasa mencakup empat aspek, yaitu: menyimak atau mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis (Suwandi, 2004:1).  
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Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, baik itu di SD, SMP maupun 

SMA pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu 

mengembangkan keempat aspek keterampilan berbahasa. Pada setiap 

keterampilan berbahasa mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara 

satu dengan yang lain. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa biasanya 

melalui suatu hubungan yang berurutan dan teratur, mula-mula dengan 

belajar menyimak atau mendengarkan bahasa, kemudian berbicara, sesudah 

itu belajar membaca, dan menulis.Menyimak dan berbicara biasanya 

dipelajari sebelum memasuki bangku sekolah, sedangkan membaca dan 

menulis dipelajari setelah memasuki bangku sekolah.Keempat keterampilan 

tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan atau merupakan catur 

tunggal. 

Secara umum mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar 

peserta didik mamiliki kemampuan antara lain: 1) menghargai dan bangga 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

negara, 2) memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, 

serta menggunakannya dengan tepat dan  kreatif untuk berbagai tujuan, 

keperluan, dan keadaan, 3) menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan 

sosial, 4)  berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis, 5) menikmati dan memanfaatkan 

karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta 
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meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, 6) menghargai dan 

membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual 

manusia Indonesia (Depdiknas, 2006:2). 

Kenyataannya, pembelajaran bahasaIndonesia kurang optimal, 

kurang variatif, dan terkesan monoton. Siswa sering merasakan suasana 

belajar bahasa Indonesia yang kaku, bahkan membosankan.  Salah satu 

faktanya, nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) Bahasa Indonesia tingkat SMP 

dan SMA beberapa tahun belakangan ini menunjukkan keprihatinan. Sebut 

sajaUN SMP tahun 2011, dibandingkan mata pelajaran lainnya, nilai Bahasa 

Indonesia dinobatkan sebagai yang terendah, dengan rata-rata 7,49. Angka 

ini lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata mata pelajaran Matematika 

7,50 atau mata pelajaran IPA dengan nilai rata-rata 7,60 (Yunus, 2011: 2). 

Sedangkan nilai rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris justru berada 

diperingkat teratas, yaitu 7,65. Ada kesan bahwa pembelajaran bahasa 

Indonesia kurang mengalami kemajuan.Keterampilan berbahasa siswa hanya 

“jalan di tempat”. Siswa kurang mampu mengungkapkan ide dan gagasan 

secara logis, runtut, dan mudah dipahami. Hanya siswa yang kreatif dan 

“berani” keluar dari tradisi belajar di kelas yang terbukti memiliki 

keterampilan berbahasa yang memadai. 

Kurang adanya antusiasme yang tinggi, anggapan bahwa bahasa 

Indonesia kurang penting, dan anggapan materinya mudah, sehingga 

membuat bahasa Indonesia menjadi pelajaran yang kalah penting dibanding 
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pelajaran lain. Minat siswayang menyangkut minat baca, maupun minat 

untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia semakin tampak menurun. 

Padahal, bila kebiasaan menulis sukses diterapkan sejak SMP maka 

seharusnya saat SMA siswa telah dapat mengungkapkan gagasan dan ''unek-

unek'' mereka secara kreatif, baik dalam bentuk deskripsi, narasi, maupun 

eksposisi yang diperlihatkan melalui pemuatan tulisan mereka berupa Surat 

Pembaca di berbagai surat kabar.  

Apresiasi dari pembelajaran bahasa Indonesia tampak jelas 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bila diberikan bobot yang besar 

pada penguasaan praktek membaca, menulis, dan apresiasi sastra dapat 

membuat para siswa mempunyai kemampuan menulis jauh lebih baik. Hal 

ini sangat bermanfaat dalam melatih memanfaatkan kesempatan dan 

kebebasan mereka untuk mengungkapkan ide-idenya  secara tertulis, tanpa 

beban dan tanpa perasaan takut bersalah.  

Melihatilustrasi dari pola pengajaran tersebut,maka dapat diketahui 

adanya kelemahan-kelemahan dalam pengajaran bahasa Indonesia di 

sekolah. KBM belum sepenuhnya menekankan pada kemampuan berbahasa, 

namun lebih pada penguasaan materi. Hal ini terlihat dari porsi materi yang 

tercantum dalam bukuteks bahasa Indonesia lebih banyak diberikan dan 

diutamakan oleh para guru. Sedangkan pelatihan berbahasa yang sifatnya 

lisan ataupun praktek hanya memiliki porsi yang sedikit. Padahal 
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kemampuan berbahasa tidak hanya didasarkan atas penguasaan materi 

bahasa saja, tetapi juga perlu latihan dalam praktek kehidupan sehari-hari.  

Menyadari peran penting pendidikan bahasa Indonesia, pemerintah 

seharusnya terus berusaha meningkatkan mutu pendidikan tersebut. 

Apabila pola pendidikan terus stagnan dengan pola-pola lama, maka hasil 

dari pembelajaran bahasa Indonesia yang didapatkan siswa juga tidak akan 

berpengaruh banyak. Sejalan dengan tujuan utama pembelajaran bahasa 

Indonesia supaya siswa memiliki kemahiran berbahasa maka diperlukan 

sebuah pola alternatif baru yang lebih variatif dalam pengajaran bahasa 

Indonesia di sekolah.  

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan kegiatan 

belajar-mengajar, adalah aktivitas pembelajaran. Dalam rangka 

mengupayakan peningkatan kualitas program pembelajaran perlu dilandasi 

dengan pandangan sistematik terhadap kegiatan belajar-mengajar, yang 

juga harus didukung dengan upaya dalam pengelolaan aktivitas 

pembelajaran. Dimana dalam aktivitas pembelajaran dapat diketahui 

bentuk-bentuk kegiatan belajar yang dilakukan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

Mengingat pembelajaran merupakan aspek yang sangat penting, 

maka dalam prosesnya perlu dilakukan pengelolaan dengan baik. Proses 

pembelajaran sendiri sangat terkait dengan berbagai komponen yang sangat 

kompleks. Antara komponen yang satu dengan yang lain memiliki hubungan 
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yang bersifat sistemik, artinya tiap-tiap  komponen memiliki peranan sendiri-

sendiri tetapi memiliki hubungan yang saling terkait (Suwardi, 2007: 1). 

Aktivitas dalam pembelajaran perlu dikelola dengan baik. Tujuannya 

agar tiap-tiap komponen tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal 

ini akan terwujud, jika guru sebagai desainer pembelajaran memiliki 

kompetensi manajemen pembelajaran. Secara sederhana manajemen 

pembelajarandiartikan sebagai usaha untuk mengelola sumber daya yang 

digunakan dalam pembelajaran,sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, fokus penelitian ini 

adalah Bagaimanakah Pengelolaan Aktivitas Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pada Sekolah Unggulan di SMP Negeri 1 Pacitan? Dengan fokus penelitian 

tersebut maka peneliti menetapkan tiga subfokus penelitian. 

1. Bagaimanakah karakteristik aktivitas guru dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia pada sekolah unggulan di SMP Negeri 1 Pacitan ? 

2. Bagaimanakah karakteristik aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada sekolah unggulan di SMP Negeri 1 Pacitan ? 

3. Bagaimanakah karakteristik interaksi guru dengan siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada sekolah unggulan di SMP Negeri 1 

Pacitan ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

Pengelolaan Aktivitas Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Sekolah 

Unggulan di SMP Negeri 1 Pacitan sesuai rumusan masalah di atas. 

2. Tujuan Khusus 

Ada tigatujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini. 

a. Mendeskripsikan karakteristik aktivitas guru dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada sekolah unggulan di SMP Negeri 1 Pacitan. 

b. Mendeskripsikan karakteristik aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada sekolah unggulan di SMP Negeri 

1 Pacitan. 

c. Mendeskripsikan karakteristik interaksi guru dengan siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada sekolah unggulan di SMP Negeri 

1 Pacitan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan dan membantu menyediakan informasi mengenai 

alternatif pembelajaran bahasa Indonesia. 
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2. Manfaat praktis 

a. Sebagai bahan kajian atau masukan, refleksi, dan evaluasi bagi guru 

dalam usaha peningkatan kualitas proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

b. Sebagai masukan bagi siswa itu sendiri untuk lebih meningkatkan hasil 

belajar atau prestasi akademik maupun nonakademik pada pelajaran 

bahasa Indonesia. 

c. Memberi alternatif pemecahan masalah dalam proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada sekolah unggulan. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Pengelolaan aktivitas pembelajaran merupakan proses atau penataan 

bidang aktivitas pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, remidi, dan pengayaan untuk  mencapai tujuan 

dalam pembelajaran. 

2. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didikberkomunikasiberbahasa 

Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menimbulkan penghargaan terhadap hasil cipta manusia Indonesia. 

3. Aktivitas mengajar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dari awal kegiatan belajar-mengajar, selama proses belajar-mengajar, 

dan setelah kegiatan belajar-mengajar selesai. 
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4. Aktivitas belajar siswa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar. 

5. Interaksi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang bersifat 

interaktif dari berbagai komponen untuk mewujudkan tercapainya 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan 

pembelajaran. 

 

 


