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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh 

karena itu, pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Tsanawiyah sangat 

penting dilaksanakan dengan harapan mampu meningkatkan kemampuan 

siswa di dalam memahami dan menggunakan Bahasa Indonesia secara baik 

dan benar, baik lisan maupun tulisan. Dalam hal ini pembelajaran Bahasa 

Indonesia di Madrasah Tsanawiyah juga membahas tentang sastra. 

Sehubungan dengan hal tersebut, sastra perlu diperkenalkan sedini 

mungkin kepada anak, dari tingkat SD sampai tingkat Perguruan Tinggi. 

Proses belajar mengajar yang aktif ditandai dengan adanya keterlibatan 

siswa secara komprehensif, baik fisik mental maupun emosional. Mata 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia khususnya pembelajaran memahami 

unsur intrinsik teks drama diperlukan kemampuan dalam mengelola proses 

belajar mengajar sehingga keterlibatan siswa dapat optimal, yang akhirnya 

berdampak pada pemerolehan hasil belajar. 

Pembelajaran memahami unsur intrinsik teks drama di sekolah tidak 

sepenuhnya terlepas dari kendala. Hal tersebut tampak dari adanya indikasi 

masih rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap bacaan. Permasalahan 

tersebut tidak sepenuhnya kesalahan siswa, tetapi dapat juga disebabkan 
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oleh faktor lain yang terkait misalnya kesalahan guru memilih metode 

pembelajaran/ kesalahan guru mengelola kelas secara umum. 

Dalam pembelajaran memehami unsur intrinsik tidak bisa terlepas dari 

kegiatan mengapresiasi sebuah drama “ mengapresiasi” adalah suatu 

kegiatan menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh sehingga 

menumbuhkan pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis dan 

kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra (Effendi dalam 

Aminudin 2000:35)”. 

Dalam pembelajaran mengapresiasi teks drama, siswa diharapkan 

dapat menganalisis unsur-unsur pembentuk drama tersebut. Unsur intrinsik 

teks drama terdiri atas alur, tokoh dan penokohan, dialog, setting, gaya 

bahasa, tema, dan amanat. Selain kegiatan mengapresiasikan teks drama, 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan atau 

wawasan siswa tentang berbagai bentuk dan ragam sastra diharapkan akan 

menimbulkan rasa bangga terhadap Sastra Indonesia sebagai salah satu 

budaya bangsa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan melihat daftar nilai 

siswa diketahui bahwa nilai memahami unsur intrinsik teks drama kelas 

VIIIA MTs Raudlatut Tholibin masih tergolong rendah diantara 

keterampilan berbahasa dan sastra lainnya. Sedangkan hasil wawancara 

siswa menggali informasi dari siswa tentang kegiatan pembelajaran di 

sekolah 
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Faktor penyebab masalah tersebut dikarenakan banyaknya siswa yang 

kurang menguasai materi unsur intrinsik teks drama yang terdiri atas alur, 

tokoh dan penokohan, dialog, setting, gaya bahasa, tema, dan amanat. Serta 

model pembelajaran yang digunakan guru kurang sesuai dengan 

pembelajaran, guru masih menggunakan metode ceramah sehingga siswa 

malas untuk memperhatikan karena bosan dan jenuh mendengar guru yang 

selalu ceramah setiap harinya tanpa ada hal yang menarik. 

Berdasarkan  masalah diatas, dapat diberikan sebuah pemecahan 

masalah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD 

(Student Teams Achievement Division). Supaya pembelajaran Bahasa 

Indonesia  menjadi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan (PAIKEM). Namun seberapa jauh keefektifitasannya model 

pembelajaran tersebut dalam meningkatkan hasil belajar siswa, akan 

dilakukan penelitian yang salah satunya dengan menggunakan penelitian 

tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

pendekatan untuk memperbaiki pendidikan melalui perubahan, dengan 

mendorong para guru untuk memikirkan praktik mengajarnya sendiri, agar 

kritis terhadap praktik tersebut dan agar mau untuk mengubahnya 

(Harjodipuro, 1997:6).  

Sebenarnya salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat 

melibatkan siswa secara aktif adalah dengan menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division).  Pembelajaran 

ini bermaksud guru yang menyajikan materi terlebih dahulu, kemudian 
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dilanjutkan dengan siswa mengerjakan dalam bentuk kelompok yang terdiri 

atas empat sampai lima anggota yang berbentuk heterogen. Setelah kegiatan 

kelompok dilakukan, maka setiap siswa mengerjakan kuis/tes individual. 

Namun dalam mengerjakan kuis setiap siswa harus bekerja secara individual 

dan diakhiri dengan tahap pemberian penghargaan bagi setiap kelompok 

yang berprestasi didasarkan pada rata-rata skor perkembangan siswa dalam 

kelompok. Ide yang paling utama dalam metode kooperatif tipe STAD ( 

Student Teams Achievement Division) ini adalah memotivasi siswa untuk 

mendorong dan saling membantu di antara siswa dalam menguasai 

keterampilan atau pengetahuan yang disajikan seorang guru. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peningkatan kemampuan 

mengidentifikasi unsur intrinsik teks drama dengan metode STAD ( Student 

Teams Achievement Division) oleh siswa kelas VIIIA MTs Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah 

“Mendiskripsikan peningkatan kemampuan mengidentifikasi unsur intrinsik 

teks drama dengan metode pembelajaran STAD (Student Teams 
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Achievement Division) oleh siswa kelas VIIIA MTs Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo”. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

a. Memberi masukan bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 

tentang metode yang tepat dan mendukung dalam pembelajaran 

mengidentifikasi unsur intrinsik teks drama; 

b. Memberikan masukan bagi guru untuk meningkatan prestasi 

dalam bidang mengidentifikasi unsur intrinsic teks drama agar 

lebih berhasil secara optimal; 

c. Memberi masukan bagi guru dalam mengubah perilaku siswa 

dalam mengikuti pembelajaran memahami teks drama agar lebih 

baik; 

2. Bagi siswa 

a. Memotivasi siswa untuk meningkatkan keterampilan 

mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks drama agar hasilnya 

lebih baik; 

b. Memotivasi siswa agar meraih prestasi lebih baik khususnya 

dalam bidang mengidentifikasi unsur intrinsic teks drama; 

c. Memotifasi siswa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama; 
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3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan 

tentang pembelajaran STAD ( Student Teams Achievement Division) 

dalam pembelajaran memahami unsur intrinsik teks drama. 

 


