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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjangpendidikan. Ini berarti 

bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu sangat bergantung 

pada proses belajar yang dialami siswa. Salah satu aspek tujuan pendidikan adalah 

memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan bagian dari tujuan yang menjadi 

dasar integrasi dari perencanaan masyarakat dan perencanaan pengajaran. Maksud 

tersebut selaras dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam 

UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3).  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam lembaga pendidikan 

formal yaitu sekolah, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh keberhasilan 

pelaksanaan dalam proses belajar mengajar, yakni suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar tentunya harus mempunyai sebuah 

perencanaan dalam kegiatan tersebut. Meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, tujuan, serta langkah-langkah dalam kegiatan dala kegiatan belajar 

mengajar semua hal itu biasanya terangkum dalam sebuah rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan syarat mutlak 

yang harus dibuat agar kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai dengan perencanaan. 

Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan latar belakang yang sudah dipaparkan, 

penulis melakukan penelitian dengan judul “Kesesuaian Tujuan dan Materi 
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Pembelajaran pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Terhadap Pelaksanaan 

Pembelajaran Sastra Kelas XII SMK Batik 2 Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah tujuan pembelajaran yang tercantum pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran telah sesuai dengan ketentuan perumusan tujuan pembelajaran? 

2. Apakah materi ajar yang yang tercantum pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran? 

3. Apakah kegiatan pembelajaran yang terdapat pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran sesuai dengan implentasinya di kelas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Memaparkan kesesuaian tujuan pembelajaran terhadap kententuan rumuan 

tujuan pembelajaran. 

2. Memaparkan rumusan materi pembelajaran terhadap tercapainya tujuan 

pembelajaran 

3. Memaparkan kesesuaian antara kegiatan pembelajaran di pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran yang telah disusun terhadap imlementasi dikelas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, 

sehingga teruji kualitas penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Adapun 

manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Sebagai pembanding peneliti lain untuk mengadakan penelitian terhadap 

pembelajaran sastra di SMK.  
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b. Dapat memberikan sumbangan dalam mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan khususya dalam pembelajaran sastra. 

2.  Manfaat praktis: 

a. Penelitian ini dapat menambah referensi mengenai bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran sastra yang sesaui dengan materi dan tujuan 

yang tertera pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

 mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa 

Indonesia. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam 

mengungkapkan kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran. 

 


