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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu langkah yang 

dilakukan secara terencana, baik dilakukan dengan perencanaan jangka 

pendek, jangka menengah, maupun dilakukan dengan perencanaan jangka 

panjang. Perencanaan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pencapaian mutu pendidikan yang telah dilaksanakan baik dari segi proses 

pembelajaran dan hasil belajar. Usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat 

ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem 

penilaian.Keduanya saling terkait, sistem pembelajaran yang baik akan 

menghasilkan kualitas belajar yang baik. Selanjutnya, sistem penilaian yang 

baik akan mendorong guru menentukan strategi mengajar yang baik dan 

memotivasi siswa untuk belajar yang lebih baik. (Mardapi, 2003:8). 

Hasil belajar siswa selain dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru juga dipengaruhi oleh metode yang digunakan saat 

proses belajar mengajar, karena kesalahan dalam pemilihan metode 

pembelajaran juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.Upaya 

mengefektifkan pengajaran dengan menggunakan metode yang tepat 

merupakan langkah awal untuk mendorong peserta didik mencapai 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar.Menurut (Sudjana, 2005 :76) 

metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pengajaran.Selain itu menurut (Muslich dan Suyono, 2010 : 3) metode 

pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun kedalam kegiatan nyata dan praktis untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam pembelajaran sastra metode yang digunakan hendaknya siswa 

tidak hanya memperoleh teorinya saja tetapi bagaimana siswa dapat 
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mengapresiasi dan menghasilkan sebuah karya sastra. Sehingga siswa 

membutuhkan praktik atau kegiatan yang dapat dipelajari siswa secara 

langsung. Dalam melaksanakan pembelajaran guru mengacu pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sebelumnya telah dibuat oleh guru 

yang bersangkutan.  

 Melihat pentingnya sebuah metode pembelajaran peneliti tertarik 

untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran berdasarkan metode yang 

dipilih oleh guru.Di salah satu sekolah yaitu di SMK BATIK 2 Surakarta, 

berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran guru memilih metode diskusi 

dalam pembelajaran sastra kelas xii.Metode diskusi sendiri berdasarkan 

pengertiannya yaitu proses perlibatan dua orang atau lebih untuk berinteraksi 

saling bertukar pendapat, dan saling memeprtahankan pendapat dalam 

pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan diantara mereka 

(Sudjana, 2005: 78-86 ).Sebelumnya peneliti juga telah melakukan 

pengamatan melalui kegiatan magang 1 sampai dengan magang 3 sehingga 

pemilihan judul dan pelaksaan penelitian ini sebagai kegiatan tindak lanjut 

dari kegiatan magang yang sebelumnya telah dilakukan. 

 Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan latar belakang yang sudah 

diapaparkan, penulis melakukan penelitian dengan judul “ Keberhasilan 

Pembelajaran Sastra Melalui Metode Diskusi Bagi Siswa Kelas XII SMK 

Batik 2 Surakarta Tahun 2017/ 2018”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah metode diskusi tepat digunakan pada pembelajaran sastra? 

2. Apakah metode diskusi dapat mengaktifkan siswa pada proses 

pembelajaran? 

3. Apakah metode pembelajaran diskusi dapat meningkatkan keberhasilan 

belajar siswa secara maksimal ? 

C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

1. Memaparkan ketepatan pemilihan metode diskusi sebagai metode 

pembelajaran bagi peserta didik. 
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2. Memaparkan pengaruh metode diskusi sehingga dapat mengaktifkan 

siswa. 

3. Untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa dengan metode diskusi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Adapun 

manfaat-manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu : 

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang sastra. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa 

program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. 

3. Dapat menambah kualitas dan wawasan bagi pendidik dan calon pendidik 

terkait metode pembelaajran khususnya pembelajaran sastra. 


