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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perihal karakter dan implementasi kurikulum, membuat para 

pemerhati pendidikan berpikir serta berupaya memberikan konstribusi yang 

diharapkan dapat bermakna dalam dunia pendidikan. Keanekaragaman dalam 

berpikir dan berupaya para pemerhati pendidikan merupakan hal yang bersifat 

positif. Hasilnya diharapkan dapat dijadikan alternatif dalam usaha membina 

diri anak didik sehingga dapat mengantarkan mereka menjadi sumber daya 

manusia yang berkualitas. Selain itu, pola berpikir dan upaya yang bervariasi 

merupakan salah satu wujud sifat inovatif yang diharapkan dapat menjawab 

tantangan zaman dalam era globalisasi ini.  

Seperti yang diketahui masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan 

menjadi tujuan nasional yang harus kita perjuangkan. Kualitas pendidikan 

yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Kualitas sumber daya manusia yang baik akan berdampak positif terhadap 

proses kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri Indonesia ini.  

Saat ini, keadaan pendidikan di Indonesia masih berada di rangking 

rendah. Oleh karena itu, upaya untuk dapat mewujudkan pendidikan yang 

berkualitas, masih seperti bayang-bayang yang sulit diwujudkan. Akan tetapi, 

jika usaha secara terus-menerus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan 

memperhatikan variasi pola berpikir masyarakat, termasuk pemerhati 
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pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan itu akan tercapai pula. Sekolah 

yang ingin mewujudkan mutu pendidikan sebaiknya segera membuka diri, 

memberikan tempat bagi pemikiran-pemikiran yang inovatif baik dari para 

guru, masyarakat maupun para siswa. Begitu pula sarana prasarana dan 

fasilitas yang cukup memadai, diharapkan dapat membantu para siswa untuk 

meraih kompetensi-kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan. Dalam hal 

ini pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar, 

dalam penyelenggaraannya. Pendidikan di sekolah yang melibatkan guru 

sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik, diwujudkan dengan adanya 

interaksi belajar mengajar atau proses pembelajaran. Konteks yang demikian, 

guru dituntut untuk membentuk suatu perencanaan kegiatan pembelajaran 

sistematis yang berpedoman pada kurikulum yang saat ini digunakan. 

Implikasinya,  pembelajaran  harus memberikan pengalaman yang 

bervariasi pada peserta didik, tentunya dengan metode yang bervariai pula. 

Sebuah pembelajaran yang hanya sedikit menggunakan metode ceramah dan 

berpusat pada guru, serta lebih menekankan pada interaksi peserta didik 

(Mulyasa, 2005:107). Dibutuhkan metode yang   menuntut siswa berperan 

aktif dalam membangun konsep dalam diri. Dalam hal ini pelaksanaan 

pendidikan merupakan  kegiatan belajar yang berpusat pada siswa, guru 

sebagai motivator dan fasilitator agar suasana kelas menjadi hidup. 

Dibutuhkan inovasi pembelajaran, salah satunya adalah pembelajaran dengan 

metode berbasis masalah. Pemanfaatan metode ini dapat membuat siswa 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Penelitian ini sebagai upaya 
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penerapan pengetahuan dan kemampuan guru terhadap metode pembelajaran 

berbasis masalah, bukan sebagai penelitian tindakan kelas (PTK). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian tindakan kelas ada enam hal. Pertama, dasar 

filosofi penelitian tindakan kelas (PTK) adalah bagaimana memperbaiki  

realitas proses dan hasil pembelajaran, sedangkan penelitian ini mengenai 

bagaimana membangun pengetahuan berdasarkan temuan-temuan penelitian 

yang diperoleh. Kedua, sumber masalah penelitian tindakan kelas (PTK) 

merupakan hasil diagnosis dan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran 

yang selama ini berlangsung, sedangkan penelitian ini merupakan hasil proses 

induksi-deduksi. Ketiga,tujuan penelitian tindakan kelas (PTK) untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik dalam proses dan hasil 

pembelajaran yang selama ini dilaksanakan, sedangkan penelitian ini ingin 

mengetahui apa yang terjadi. Keempat, akhir penelitian tindakan kelas (PTK) 

perbaikan rencana kegiatan pembelajaran, sedangkan penelitian ini 

dipergunakan untuk memberikan  saran-saran. Kelima, hasil penelitian 

tindakan kelas (PTK) adalah perbaikan rencana kegiatan pembelajaran, 

sedangkan akhir penelitian ini milik peneliti. Keenam, status penelitian 

tindakan kelas (PTK) kolaborasi dengan teman sejawat, sedangkan penelitian 

ini orang luar yang berusaha memahami sesuatu yang terjadi di kelas.   

 Untuk penerapan metode berbasis masalah ini diperlukan guru yang 

aktif dan kreatif serta ditunjang semangat siswa untuk mendapatkan informasi. 

Masalah kebahasaan yang baru yang lebih mendorong siswa komunikatif-

partisipatif. 
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Dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia, para siswa 

juga diharapkan mampu memperoleh kompetensi-kompetensi yang diperlukan 

dalam kehidupan tersebut. Kompetensi yang diharapkan hendaknya dapat 

memenuhi syarat standar minimal, atau standar kompetensi yang ditetapkan. 

Kompetensi-kompetensi yang menjadi tujuan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia terdapat dalam beberapa bahan kajian. Seperti yang terdapat dalam 

Depdiknas (2003:3), beberapa bahan kajian pembelajaran bahasa Indonesia itu 

meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan apresiasi sastra. 

Bahan-bahan kajian bahasa Indonesia yang sarat akan kompetensi itu, 

kegiatan-kegiatannya perlu diupayakan sehingga kompetensi-kompetensi yang 

diharapkan dapat dicapai oleh anak didik. Hal ini tidak terkecuali kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan bahan kajian pembelajaran membaca sastra.  

Kenyataan membuktikan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia masih 

belum dapat dikatakan memuaskan. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh 

faktor sarana, prasarana, fasilitas, serta guru. Guru yang merupakan faktor 

penting ternyata di lapangan kurang menunjukkan kualitas yang memadai. 

Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang sangat penting 

disamping ketiga keterampilan yang lain seperti menulis, menyimak, dan 

berbicara. Keterampilan membaca yang dimiliki siswa akan membantu 

menangkap gagasan, pikiran, pendapat, pengalaman yang ada dalam tulisan. 

Akan tetapi, keterampilan membaca belum mendapat prioritas yang cukup di 

sekolah. 
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Begitu pentingnya keterampilan membaca, maka sejak dari pendidikan 

dasar sampai perguruan tinggi pembelajaran memembaca menjadi pelajaran 

wajib, disamping itu keterampilan membaca sangat bermanfaat dalam 

kehidupan mandiri dalam masyarakat. Keterampilan membaca adalah salah 

satu cara berkomunikasi, dapat diartikan bahwa membaca merupakan  

kemampuan seseorang dalam memahami teks yang ditulis orang lain  

(penulis) dengan menggunakan bahasa tulis yang baik sehingga apa yang 

disampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan penulis. Keterampilan 

membaca pada prinsipnya menunjukkan adanya hubungan antara dua jenis 

keterampilan yaitu keterampilan menulis dengan keterampilan membaca. Bila 

penulis menuliskan sesuatu, maka orang lain (pembaca) sedikit banyak akan 

telibat di dalamnya (Chusnul Ni'mah 2006:6).  

Salah satu cara membuat siswa lebih aktif belajar, yakni dengan 

mendorong siswa berlatih untuk membaca cerpen. Pembelajaran cerpen 

dilakukan dengan memberikan cerpen tema-tema yang bersifat umum agar 

dapat dipahami sendiri oleh para siswa, berdasarkan pengamatan dan 

pengalaman mereka. Tema yang diberikan dapat diambil dari karya-karya 

sastra yang pernah dibaca oleh siswa, atau dapat diambil dari berbagai karya 

sastra yang pernah dikenalnya. Dalam kajian ini dipilih pembelajaran cerpen 

sebagai objek penelitian. Pemilihan cerpen dalam penelitian karena ada 

beberapa alasan. Pertama, cerpen tidak memerlukan waktu yang begitu lama 

disebabkan cerpen lebih pendek dibanding dengan novel. Kedua, bahasa yang 
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digunakan  sederhana, lebih sederhana dibandingkan bahasa  puisi yang 

singkat tetapi mampu merangkum semua ide cerita dalam satu rangkaian tema. 

Pembelajaran cerpen merupakan sebuah strategi untuk meningkatkan 

keterampilan membaca. Sastra khususnya cerpen dapat mengungkapkan nilai 

budaya dan nilai kemanusiaan. Interaksi timbal balik merupakan kolaborasi 

yang baik antara sastra dan pembelajaran bahasa. Belajar sastra khususnya 

cerpen dapat menghaluskan budi dan mendewasakan pola pikir manusia serta 

mampu membangkitkan imajinasi. Cerpen berisi pengalaman manusia yang 

disampaikan secara halus sehingga mampu menggugah rasa dan pemikiran 

seseorang. Pengalaman berpikir sangat diperlukan bagi semua peserta didik 

dalam pertumbuhannya menjadi manusia yang utuh (Sidi, 2002:Viii). 

Sementara selama ini dalam pembelajaran sastra khususnya cerpen 

pembelajaran hanya berkisar pada pengetahuan saja seperti pengertian tentang 

unsur-unsur intrinsiknya. 

Jikalau kita mencermati buku Bahasa dan Sastra Indonesia kelas IX, 

tidak begitu terlihat pembelajaran sastra, maka jika guru sebagai fasilitator 

kurang cermat dalam penyampaian materi maka pembelajaran sastra 

khususnya cerpen tidak dapat berjalan secara maksimal. Pembelajaran sastra 

khususnya cerpen harus mendapatkan porsi yang maksimal karena sastra 

khususnya cerpen fungsinya dapat dirasakan langsung oleh peserta didik. 

Maka pemecahannya. pembelajaran sastra khususnya cerpen harus 

dilaksanakan secara kreatif, tidak hafalan semata tetapi harus mampu 
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mengajak peserta didik berpikir, mencerna, menghayati persoalan sampai pada 

nilai-nilai yang ada pada cerpen. 

Penelitian Parvin Ghasemi (2011) menyatakan bahwa cerita 

mengundang siswa untuk terlibat dalam diskusi yang lebih aktif.  Keterlibatan 

mereka dengan teks dan pengalaman pribadi mereka sendiri yang relevan 

dengan dunia teks. Kekuatan dan dampak emosional ditemukan dalam sebuah 

cerita pendek, dan menawarkan makna yang lebih dalam mengenai  akuisisi 

keterampilan membaca dan menulis. Selain itu, cerpen menyediakan cara bagi 

guru untuk menilai pemahaman. Ini adalah salah satu  alasan penulis dalam  

penelitian ini memilih pembelajaran cerpen. 

Oleh karena itu, guru perlu mengetahui serta memahami suatu metode 

pembelajaran lain, yang sesuai dengan  kurikulum yang ada sekarang ini. 

Metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi 

pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran (Sani, 

2013:158) dalam hal ini adalah pembelajaran sastra khususnya cerpen. Salah 

satu metode tersebut adalah metode pembelajaran berbasis masalah (problem 

based learning). Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) 

bukan merupakan salah satu bentuk baru atau yang  lain, ini nampak asli 

masalah (Dewey, dalam Fauziati, 2014:171). Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

yang pertama kali muncul gagasan dari pembelajaran dengan mengerjakan 

latihan, guru tidak hanya di dalam sekolah untuk mengekspresikan suatu 

gagasan dari kebiasaan yang sebenarnya pada masa anak-anak tetapi ada suatu 

komunitas yang mempengaruhinya, Penggunakan metode  pembelajaran 
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berbasis masalah (problem based learning) siswa tidak hanya sekedar 

menerima informasi dari guru saja, dalam hal ini guru sebagai motivator dan 

fasilitator yang mengarahkan siswa agar terlibat secara aktif dalam seluruh 

proses pembelajaran, dengan diawali pada masalah yang berkaitan dengan 

konsep yang dipelajari. 

Pembelajaran cerpen dengan metode  berbasis masalah (problem based 

learning) memiliki empat tujuan. 

1. Pembelajaran cerpen dengan metode tersebut, diharapkan siswa lebih 

mudah menangkap ide-ide berdasarkan hal-hal yang kongkret yang 

mereka dapatkan dalam cerpen yang dibaca. 

2. Proses dan hasil belajar cerpen siswa diharapkan  dapat maksimal dengan 

menerapkan metode yang mendukung. 

3. Penerapan metode dan elemen yang mendukung pembelajaran cerpen 

dengan  Metode Berbasis Masalah  tersebut, berkemungkinan dapat 

membuat para siswa bersemangat dalam proses belajar, memberikan 

lingkungan untuk berpikir logis dan kritis. 

4. Menumbuhkan kepercayaan diri bagi siswa, baik yang pintar maupun yang 

kurang pintar, serta akan membuat para siswa termotivasi belajar sastra 

khususnya cerpen, tidak ada perasaan takut, merasa bebas, tidak mendapat 

tekanan dalam mengeluarkan pikiran dan perasaannya. 

Berdasarkan realita di atas, maka diupayakan penerapan metode 

berbasis masalah dalam pembelajaran cerpen. Metode  tersebut mengupayakan 
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kondisi lingkungan dan proses pembelajaran yang diharapkan dapat 

mewujudkan kompetensi pembelajaran cerpen  para siswa. 

B. Ruang Lingkup 

Pembelajaran cerpen dengan metode berbasis masalah (problem based 

learning) membutuhkan sebuah perencanaan yang matang dan terencana agar 

dapat terlaksana dengan baik. Sebuah pembelajaran yang menarik diharapkan 

dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran berbasis masalah  

(problem based learning). Dengan penerapan metode ini pula, diharapkan 

siswa mendapatkan hasil yang baik. Selain itu, penelitian ini akan menelaah 

kendala-kendala apa yang ditemukan mulai perencanaan sampai pada 

penilaian, sekaligus menemukan solusi dari kendala tersebut. 

C. Fokus Kajian 

Berdasarkan ruang lingkup tersebut fokus penelitian ini,” 

Pembelajaran cerpen melalui metode pembelajaran berbasis masalah (problem 

based learning)”. Fokus tersebut dirinci menjadi empat subfokus. 

1. Perencanaan pembelajaran cerpen melalui metode pembelajaran berbasis 

masalah (problem based learning). 

2. Pelaksanaan pembelajaran cerpen dengan metode berbsis masalah 

(problem based learning). 

3. Kendala yang ditemukan dalam pembelajaran cerpen dengan metode 

berbasis masalah  (problem based learning). 

4. Solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam pembelajaran 

cerpen dengan metode berbasis masalah (problem based learning). 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus di atas, ada empat tujuan penelitian yang 

dicapai. 

1. Mendeskripsikan bentuk perencanaan pembelajaran cerpen  melalui 

metode  pembelajaran berbasis masalah (problem based learning). 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran cerpen dengan metode 

berbasis masalah (problem based learning). 

3. Menemukan Kendala -kendala dalam pembelajaran cerpen dengan 

metode berbasis masalah  (problem based learning). 

4. Mendeskripsikan solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam 

pembelajaran cerpen dengan metode berbasis masalah  (problem based 

learning). 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis 

maupun praktis  

1. Manfaat Teoretis. 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

perencanaan  pembelajaran cerpen dengan metode berbasis masalah 

(problem based learning)  bagi guru. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  informasi tentang 

penerapan pembelajaran cerpen dengan metode berbasis masalah  

(problem based learning) bagi guru.  
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c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  informasi tentang 

pemerolehan hasil dari pembelajaran cerpen dengan penerapan 

metode berbasis masalah  (problem based learnig) bagi guru. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  informasi tentang 

kendala-kendala yang biasanya ditemui dalam pembelajaran cerpen  

dengan penerapan metode berbasis masalah  (problem based 

learning). 

e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

jalan keluar dalam menyelesaikan kendala-kendala yang ditemui 

dalam pembelajaran cerpen dengan metode berbasis masalah 

(problem based learning). 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. 

a. Siswa 

Mengetahui kemampuannya dalam hal memahami cerpen dengan 

penerapan metode berbasis masalah (problem based learning), 

sehingga mereka dapat mengukur kemampuannya. 

b. Guru 

Sebagai bahan pertimbangan tentang pentingnya pembelajaran cerpen 

dengan metode berbasis masalah  (problem based learning). 

c. Kepala Sekolah 
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Manfaat penelitian ini bagi kepala sekolah adalah untuk memberikan 

dorongan kepada guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

yang tepat. 

F. Penjelasan Istilah 

1. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang 

lebih baik. Interaksi tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, faktor internal 

yang berasal dari dalam diri individu siswa maupun faktor eksternal yang 

datang dari lingkungan. 

2. Cerpen 

Cerpen (cerita pendek) merupakan cerita yang menurut wujud 

fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita relatif. 

Jumlah kata kurang lebih 500-5000 kata, maka dikatakan bahwa cerita 

pendek habis dibaca dalam sekali duduk  (Kosasih, 2012:34). 

3. Metode Berbasis Masalah (Problem Based Learning). 

Metode berbasis masalah (problem based learning) adalah suatu 

metode pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu 

konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah, serta memperoleh pengetahuan dan 

konsep esensial dari materi pelajaran. 

 


