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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia secara bertahap mulai diperbaiki kualitasnya. Hal 

ini terbukti dengan adanya perubahan-perubahan kurikulum yang ada di 

Indonesia. Perubahan kurikulam ini terjadi karena pemerintah ingin memperbaiki 

kekurangan yang ada di dalam dunia pendidikan Indonesia yang sampai saat 

sekarang ini masih banyak hal yang perlu dibenahi. Walaupun memang tidak bisa 

dipungkiri masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi guna meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu kekurangan tersebut terlihat dalam 

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, dalam hal ini pembelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia yang ada di Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Pembelajaran bahasa dalam prosesnya memang sudah berjalan dengan 

begitu baik, namun fakta ini bertolak belakang dengan kondisi pembelajaran 

Sastra Indonesia di SMP. Pembelajaran sastra sering diabaikan bahkan seakan-

akan sama sekali tidak tersentuh oleh guru. Hal ini selaras dengan apa yang 

disampaikan oleh Sufanti (2015: 154) yang menjelaskan bahwa apabila ditinjau 

secara kuantitas, maka pembelajaran teks sastra dalam buku siswa yang berjudul 

“Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik Kelas 10 SMA/SMK” sangat 

minim dibanding dengan pembelajaran nonsastra, yaitu berkisar anatra 1:5 saja, 

yang artinya teks sastra yang ada di dalam buku tersebut hanya sekitar 20%, 

sedangkan pembelajaran nonsastra di dalam buku tersebut sekitar 80%.  

Pembelajaran bahasa dan pembelajaran sastra adalah dua pembelajaran 

yang penting dan tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi, dilihat dari fakta 

sebelumnya, perbandingan pembelajaran sastra dan nonsastra terlihat sangat tidak 

seimbang. Hal ini tentunya akan berdampak pada pembelajaran bahasa Indonesia 

itu sendiri, karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia hanya berisi teori dan 

materi saja. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya peranan pembelajaran sastra 

Indonesia, dengan adanya pembelajaran sastra pelajaran bahasa Indonesia akan 

terkesan lebih menarik karena adanya karya sastra yang dimunculkan dalam setiap 

pembelajarannya. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Muslimin (2011: 2) 
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bahwa hubungan bahasa dengan Sastra Indonesia pada dasarnya serupa dua sisi 

mata sekeping uang logam. Keduanya saling ketergantungan, tidak dapat 

dipisahkan atau berdiri sendiri. 

Pembelajaran sastra pada dasarnya memiliki peranan penting dalam 

peningkatan pemahaman peserta didik, karena pembelajaran sastra mempunyai 

relevansi dengan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Oleh 

karena itu, dengan adanya pembelajaran sastra peserta didik mampu lebih cepat 

memahami pembelajaran lainnya, dalam hal ini tentunya terkait dengan 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dengan adanya pembelajaran sastra 

peserta didik bukan hanya mampu lebih cepat memahami pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia saja, tetapi juga lebih cepat memahami mata pelajaran 

lainnya. Di sisi lain, adanya pembelajaran sastra tentu semakin membuat peserta 

didik lebih tertarik untuk mempelajari sastra atau dunia kesastraan lebih dalam. 

Hal ini terbukti peserta didik dapat mengeksplorasi jiwa seni mereka dengan 

segenap kreatifitas yang dimiliki masing-masing peserta didik dengan adanya 

pembelajaran sastra Indoensia. Akan tetapi, faktanya berbanding terbalik dengan 

keadaan sebenarnya di sekolah. Pembelajaran sastra faktanya sama sekali tidak 

tersentuh oleh guru bahkan seakan-akan diabaikan begitu saja. 

Muslimin (2011: 7) menjelaskan bahwa Problem klasik yang selama ini 

menggangu semangat belajar siswa ada empat, yaitu (1) keseragaman kurikulum, 

(2) pembelajaran yang berpusat pada guru, (3) beban administrasi guru yang 

tinggi, dan (4) jumlah siswa dalam satu kelas terlalu besar perlu dicarikan solusi. 

Selain apa yang telah diungkapkan oleh Muslimin tersebut, fakta bahwa 

pembelajaran sastra Indonesia terabaikan disebabkan oleh banyak faktor yang 

melatarbelakanginya. Menurut hemat penulis, faktor-faktor tersebut dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal guru. 

Faktor internal yakni terjadi karena pengaruh dari dalam diri guru mata pelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia itu sendiri. Faktor eksternal terjadi karena adanya 

pengaruh atau faktor dari luar diri guru yakni kurikulum, materi pembelajaran, 

media pembelajaran dan lain sebagainya. Kedua faktor ini mempunyai pengaruh 

besar terhadap perkembangan pembelajaran sastra Indonesia di SMP. Guru sering 

mengalami kesulitan ketika akan mengajarkan pembelajaran sastra kepada peserta 
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didik. Kendala inilah yang menyebabkan semakin terpuruknya kondisi dunia 

kesastraan di Indonesia. Generasi muda yang seharusnya mempunyai jiwa 

kreativitas yang tinggi dan mampu menciptakan inovasi baru menjadi terhambat 

karena daya kreativitas yang dimiliki tidak berkembang bahkan semakin lama 

semakin buruk dan semakin hilang. 

Guru dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting. Sesuai dengan 

apa yang tercantum di dalam undang-undang guru dan dosen (Kemendikbud, 

2005) yang menyebutkan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga 

profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

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

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Guru dalam hal ini 

merupakan salah satu faktor penentu perkembangan dunia kesastraan Indonesia 

dan juga menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan pembelajaran sastra 

di SMP di masa yang akan datang. Pembelajaran sastra semakin baik atau 

semakin terpuruk, itu semua tergantung dari guru sebagai seorang pendidik. 

Sebenarnya guru mampu menumbuhkembangkan minat dan kemampuan peserta 

didik dalam hal sastra dengan cara mengusahakan karya sastra yang dibuat oleh 

peserta didik dimuat di media massa dalam bentuk buku sastra, ataupun bisa juga 

melalui media elektronik yaitu internet, televisi, bahkan radio.  

Faktanya, problematika pembelajaran sastra di sekolah sebagian besar 

terjadi karena guru bahasa dan sastra di sekolah yang kurang 

menumbuhkembangkan minat dan kemampuan peserta didik dalam hal sastra.  

Hal ini terbukti para peserta didik tidak diajarkan untuk mengapresiasi atau 

memahami dan menikmati teks-teks sastra yang sesungguhnya, tetapi hanya 

sekedar menghafalkan nama-nama sastrawan beserta hasil karyanya saja. Dengan 

kata lain, apa yang disampaikan guru dalam pembelajaran sastra dapat diartikan 

hanya sampai pada tahap kulit luarnya saja, sehingga peserta didik tidak dapat 

menikmati kandungan nilai dan isi dalam karya sastra tersebut. Kondisi 

pembelajaran sastra yang seperti ini bukan hanya memprihatinkan, tetapi juga 

telah mematikan proses pencerdasan kreativitas, emosional, dan sekaligus spritual 



4 

 

peserta didik. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas guru mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, agar nantinya pembelajaran sastra ke depan 

lebih baik lagi dan tidak lagi seakan diabaikan peranan pentingnya seperti saat ini.  

Guna menciptakan guru-guru sastra yang berkualitas perlu adanya 

pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini. Penulis melihat ini mempunyai tekad 

untuk melakukan penelitian terkait dengan fenomena ini. Penulis akan mencoba 

mengungkap lebih dalam permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh 

guru dalam pembelajaran sastra di jenjang Sekolah Menengah Pertama. Setelah 

teridentifikasi masalah-masalah yang sering dialami oleh guru, peneliti akan 

berusaha mendeskripsikan tanggapan guru dalam upaya mengatasi permasalahan 

tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

penulis akan mengadakan penelitian dengan judul “Tanggapan Guru Bahasa 

Indonesia Terhadap Problem Pembelajaran Sastra dan Upaya Mengatasinya di 

SMP Kabupaten Sukoharjo”. Peneliti mengadakan penelitian ini karena ingin 

berusaha merubah keadaan dunia kesastraan yang semakin terpuruk menjadi lebih 

baik lagi di masa yang akan datang. 

Penelitian yang dilakukan ini luaran yang dihasilkan berupa deskripsi 

mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru dalam pembelajaran 

sastra Indonesia di SMP Kabupaten Sukoharjo dan Tanggapan guru dalam upaya 

mengatasi permasalahan dalam pembelajaran sastra tersebut. Semoga dengan 

adanya penelitian ini, dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan-

permasalahan yang dihadapi guru dalam pembelajaran sastra sehingga ke depan 

dengan adanya penelitian selanjutnya dapat ditemukan solusi ataupun pemecahan 

masalah yang dihadapi guru-guru Bahasa dan Sastra Indonesia dalam 

mengajarkan pembelajaran sastra di SMP. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, 

maka rumusan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana problematika yang dihadapi guru Bahasa Indonesia dalam 

pembelajaran sastra di SMP Kabupaten Sukoharjo? 
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2. Bagaimana tanggapan guru dalam upaya mengatasi problem pembelajaran 

sastra di SMP Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah didapat, maka diperoleh dua 

tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi problematika yang dihadapi guru Bahasa Indonesia dalam 

pembelajaran sastra di SMP Kabupaten Sukoharjo. 

2. Mendeskripsikan tanggapan guru dalam upaya mengatasi problem 

pembelajaran sastra di SMP Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan problematika 

guru Bahasa Indonesia dalam pembelajaran sastra.  

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui permasalahn-

permasalahan yang dihadapi oleh guru Bahasa Indonesia dalam 

pembelajaran sastra di jenjang Sekolah Menengah Pertama. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam 

memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran sastra 

yang dari dahulu sampai sekarang ini masih belum terselesaikan. 

c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan tambahan bagi peserta 

didik tentang masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran sastra. 

d. Penelitian ini mampu dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan 

kinerja pendidik khususnya para guru-guru bahasa dan sastra Indonesia 

di masa yang akan datang. 


