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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

       Bahasa sebagai alat komunikasi, dapat menunjang pola pikir manusia. 

Pola pikir tersebut ditunjang oleh empat aspek keterampilan berbahasa 

yang mereka miliki. Empat aspek keterampilan tersebut yakni 

menyimak,berbicara, membaca, dan menulis. Untuk mendukung kualitas 

dari masing-masing keterampilan berbahasa, perlu dituangkan dalam 

bentuk pembelajaran. Dalam pembelajaran tersebut, keempat aspek 

mengenai keterampilan berbahasa tersebutsalingberkaitan satu sama lain. 

       Siswa memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri secara optimal 

dalam kecerdasan intelektua, spiritual sosial dan kinetik. Proses 

pendidikan akan membentuk sosok individu sebagai sumber daya manusia 

yang akan berperan besar dalam proses pembangunan bangsa dan negara. 

Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai apabila proses 

belajar mengajar yang diselenggarakan di kelas-kelas efektif dan efisien. 

Sugono  (2009, hal.1) “Bahasa merupakan bagian dari kehidupan 

masyarakat penuturnya”. Bagi masyarakat Indonesia, Bahasa Indonesia 

mempunyai kedudukan dan fungsi didalam kehidupan masyarakat, bangsa 

dan Negara Indonesia. Bedasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa, bahasa merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak 

lepas dari kebutuhan sehari-hari sebagai alat untuk berkomunikasi antar 

individual yang memiliki kedudukan dan fungsi tertentu bagi masyarakat 

penuturnya. 

       Zainurrahman (2013, hal .1)” Menulis, sebagai suatu aktivitas 

berbahasa, tidak akan pernah tuntas dan lengkap dibahas, dikarenakan 

begitu rumitnya dan bervariasinya konsep dan terapannya”. Menulis juga 

tidak kalah sulitnya dengan berbicara, meskipun dalam hal tertentu 

berbicara bisa jadi sangat sulit bagi sebagian orang, sedangkan menulis 

mungkin lebih muda bagi mereka. Menulis merupakan sebuah proses 

penting dalam kehidupan siapa saja dewasa ini, karena selain menunjang 
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profesionalisme, juga merupakan refleksi dari kesadaran berbahasa dan 

kemampuan berkomunikasisebagai makhluk sosial yang memiliki 

kompetensi. 

       Zainurrahman (2013, hal .2) “menulis merupakan salah satu dari 

keempat keterampilan berbahasa yang mendasar (berbicara, mendengar, 

menulis, dan membaca)”. Di antara keterampilan berbahasa yang lain, 

menulis merupakan salah satu keterampilan yang tidak dikuasai oleh 

setiap orang, apalagi menulis dalamkonteks akademik (academic writinf) 

seperti menulis esai, karya ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya. 

Menulis, sebagai suatu aktivitas berbahasa, tidak akanpernah tuntas dan 

lengkap dibahas, dikarenakan begitu rumitnya dan bervariasinya konsep 

dan terapannya. Menulis juga tidak kalah sulitnya dengan berbicara, 

meskipun dalam hal tertentu berbicara bisa jadi sangat sulit bagi sebagian 

orang, sedangkan menulis mungkin lebis mudah bagi mereka. 

       Zainurrahman (2013, hal .2) “menulis dan berbicaran merupakan 

keterampilan produktif, sedangkan membaca dan mendengar merupakan 

keterampialan reseptif”. Disebut produktif karena keterampilan tersebut 

digunakan untuk memproduksi bahasa demi penyampaian makna, 

sedangkan disebut reseptif karena keterampilan tersebut digunakan untuk 

menangkap dan mencerna makna guna pemahaman terhadap penyampaian 

dalam bentuk bahasa, baik verbal maupun non-verbal. Khususnya menulis, 

latihan merupakan kunci yang paling utama demi mencapai kesuksesan 

untuk mencapai predikat “mampu menulis dengan baik dan benar”. 

Seseorang hanya bisa menciptakan sebuah tulisan yang baik jika dia rajin 

membaca, karena dalam interaksi antara seorang pembaca dan bacaan 

terdapat model tulisan yang dijamin (atau sebaliknya) keterbacaannya. 

       Teks cerita pendek termasuk kedalam genre cerita  atau naratif 

fiksional, seperti halnya anekdot. Keberadaannya lebih pada lebih 

kepentingan memberi kesenangan untuk para pembacanya. Meski 

demikian, cerita pendek juga tidak terlepas dari kehadiran nilai-nilai 

tertentu dibalik kisah yang mungkin mengharukan, meninabobokan, 

mencemaskan, dan yang lainnya. Sebuah cerpen sering kali mengandung 
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hikmah atau nilai yang kita petik di balik prilaku tokoh apapun diantaran 

kejadian-kejadiannya. Sebagai alternatif pemecahan masalah-masakah 

diatas, penulis tertarik untuk menggunakan pendekatan kontruktivisme. 

       Karena suatu pengembangan dianggap tidak mudah, maka penulis 

tertarik untuk lebih memudahkan peserta didik dalam hal pengembangan 

terutama mengembangkan hikayat dalam cerpen . Dalam KBBI, hikayat 

adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, 

undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, 

biografis, atau gabungan, sifat-sifat itu, dibaca untuk pelipur lara, 

pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. 

Cerpen dalam KBBI cerita pendek. Untuk memudahkan dalam 

mengembangkan hikayat, maka diperlukan suatu metode/pendekatan yang 

cocok untuk membantu para peserta didik menguasai hal tersebut dengan 

tujuan untuk memudahkan proses belajar mengajar. Dari banyaknya 

metode, penulis menggunakan pendekatan kontruktivisme yang akan 

digunakan dalam penelitian ini karena dianggap cocok untuk memudahkan 

peserta didik dalam berdebat dengan mudah. 

       Metode/pendekatan tersebut melibatkan kreativitas dalam pemecahan 

masalah seperti riset dokumen, kegiatan yang berkaitan dengan ilmu 

pengetahuan dan penulisan yang kreatif sehingga mengajak siswa aktif 

dimana siswa diajak untuk belajar memilih dan mengembangkan ide serta 

pemikirannya. 

Hal ini meyakinkan peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pembelajaran Mengembangkan Hikayat ke dalam Bentuk Cerpen 

dengan Menggunakan Pendekatan Kontruktivisme pada Peserta 

Didik Kelas X”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

       Tujuan identifikasi masalah yaitu agar peneliti mendapatkan sejumlah 

masalah yang berhubungan dengan judul  penelitian yang ditujukan oleh 

dsts emprik. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, 

maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran memiliki hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2. Banyaknya tuntunan dari guru, seperti halnya harus banyak dan 

sulitnya menumbuhkan kreativitas dan imajinasi tinggi yang muncul 

ide suatu pemikiran yang akan dituangkan kedalam suatu tulisan. 

3. Ketidakmampuan guru menyajikan proses pembelajaran menulis 

dapat disebabkan, guru tidak memiliki kompetensi dalam 

mengembangkan dan kompetensi dalam membimbing siswa dalam 

menggembangkan. 

       Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis ingin menyelesaikan 

dengan cara melakukan penelitian. Mengembangkan pada pembelajaran 

teks cerpen sangat diperlukan, kerena kemampuan mengembangkan siswa 

mampu menyelesaikan masalah dalam sebuah pembelajaran teks cerpen 

berdasarkan struktur dan kebahasaan, keterampilan berbahasa khususnya 

pada kegiatan mengembangkan sangat membantu siswa dalam pembelajan 

teks cerpen sesuai dengan karakteristik teks terebut. 

1.3 Rumusan Masalah 

       Rumusan maslah merupakan pertanyaan umum tentang kemampuan 

penulis merumuskan masalah serta spesifik dengan diteliti. Rumusan 

masalah peneliti lazim ditulis dalam bentuk pertanyaan penelitian, penulis 

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Mampukah penulis merencanakan, melaksanakan, dan menilai 

pembelajaran memproduksi teks cerpen berdasarkan struktur dan 

kebahasaan dan menggunakan pendekatan kontruktivisme pada 

peserta didik kelas X di SMA Nasional Bandung. 

2. Mampukah siswa Kelas X di SMA Nasional Bandung, melaksanakan 

pembelajaran memproduksi teks cerpen berdasarkan struktur  dan 

kebahasaan dengan menggunakan pendekatan kontruktivisme. 
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3. Efektifkah pendekatan kontruktivisme digunakan dalam bentuk 

pembelajaran memproduksi teks cerpen  berdasarkan struktur dan 

kebahasaan pada peserta didik kelas X di SMA Nasional Bandung? 

1.4 Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian memperlihatkan hasil yang ingin dicapai penulis  

setelah melakukan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan langsung 

dengan pertanyaan rumusan masalah. Tujuan ini diharapkan agar menjadi 

pedoman bagi penulis dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya. 

Adapun tujuannya sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui hasil pembelajaran hikayat ke dalam bentuk cerpen 

yang tidak menggunakan pendekatan kontruktivisme. 

2. Untuk mengetahui aktivitas pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan kontruktivisme. 

3. Untuk mengetahui keefektifan pendekatan kontruktivisme dalam 

pembelajaran memproduksi teks cerpen berdasarkan struktur dan 

kebahasaan pada peserta didik Kelas X di SMA Nasional Bandung. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulakan bahwa tujuan penelitian ini adalah 

tujuan penulis yang akan dilakukan yang berdasarkan pada masalah-

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

       Dalman (2005,hal.183) mengemukakan bahwa disamping tujuan 

penelitian, juga perlu diuraikan  kemungkinan manfaatnya. Dalam 

hubungan ini, perlu dipaparkan secara spesifik keuntungan-keuntungan 

yang dijanjikan terhadap kualitas penelitian yang dihasilkan bagi yang 

terkait. Peneliti ini memberi manfaat  secara teoritas dan secara praktis. 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

       Penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan teori pembelajaran, 

sehingga dapat memperbaiki mutu pendididkan dan meningkatkan kualitas 

hasil pembelajaran menggunakan pendekatan kontruktivisme pada 

pembelajaran mengontruksi makna tersirat dalam teks cerpen berdasarkan 

struktur dan kebahasaan dapat membantu meningkatkan minat belajar, 
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meransang peserta didik, mengasah kepekaan peserta didik, membantu 

kesulitan belajar individu peserta didik serta meningkatkan keterampilan 

peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Kegiaatan ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan teori 

pembelajaran 

b. Bagi Peserta Didik 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman 

belajar yang baru dan membantu siwa dalam mengatasi 

permasalahan serta hambatan dalam pembelajaran memproduksi 

teks cerpen berdasarkan struktur dan kebahasaan. 

c. Bagi Guru dan Sastra Indonesia 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

dalam memilih model pembelajaranyang sesuai dan menarik bagi 

peserta didik. 

d. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan rujukan 

teori penelitian selanjutnya yang dilakukan penelitian berikutnya. 

       Demikianlah manfaat penelitian yang dapat penulis uraikan dalam 

manfaat penelitian. Manfaat penelitian di atas dapat bermanfaat bagi 

penulis, peserta didik, guru-guru Bahasa Indonesia, dan juga untuk peneliti 

selanjutnya. 

1.6 Definisi Oprasional 

       Definisi operasional merupakan penjelasan dari variabel yang terdapat 

dari dalam judul penelitian. Definisi operasional dimaksudkan agar tidak 

terjadi kekeliruan atau salah penafsiran terhadap istilah-istilah dalam judul 

penelitian sebagai berikut: 

1. Pembelajaran adalah suatu proses, cara yang dilakukan untuk 

menjadikan siswa mengalami perubahan dan memperoleh kecakapan 

dari suatu yang dipelajari serta siswa mampu menulis dengan baik 

dalam belajar maupun dengan sikap. 
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2. Hikayat merupakan salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada 

Bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga 

dongeng. 

3. Cerpen adalah cerita atau narasi yang fiktif  (tidak benar-benar telah 

terjadi tetapi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja) serta relatif 

pendek. 

4. Pendekatan Kontruktivisme adalah suatu pendekatan dalam belajar 

mengajar yang mengarahkan pada penemuan suatu konsep yang lahir 

dari pandangan dan gambaran, serta inisiatif peserta didik. 

       Berdasarkan definisioperasional di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

memproduksi teks cerpen berdasarkan stuktur kebahasaan dengan 

menggunakan Pendekatan Kontruktivisme merupakan kegiatan 

pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk meningkatkan 

keterampilan mengembangkan mengenai suatu proses atau peristiwa 

secara lengkap yang mempunyai hubungan sebab akibat  (kualitas). 

1.7 Sistematika Skripsi 

       Sistematika skripsi berisi mengenai keseluruhan isi skripsi dan 

pembahasannya. Sistematika skripsi berisi tentang urutan penulisan dari 

setiap bab yang dimulai dari bab I sampai bab V. 

       Bab I Pendahuluan. Bagian ini berisikan sebuah pemaparan mengenai 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika 

skripsi. 

       Bab II Kajian Teoritis dan Kerangka pemikiran. Bagian ini berisi 

mengenai pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA yang mencakup 

terhadap kedudukan materi pada kurikulum 2013, kompetensi inti, 

kompetensi dasar, alokasi waktu, Keterampilan mengembangkan hikayat 

kedalam bentuk cerpen dengan pendekatan kontruktivisme, peneliti 

terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, asumsi, serta hipotesis. 

       Bab III Metode Penelitian. Bagian tersebut berisikan pemaparan 

metode yang digunakan oleh peneliti, bab III tersebut terdiri dari metode 
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penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan 

data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan prosedur penelitian. 

       Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bagian ini berisikan tentang 

hasil penelitian serta pembahasan yang telah dicapai meliputi pengolahan 

data, analisis, dan pembahasannya. 

       Bab V Simpulan dan Saran. Bab tersebut berisi tentang simpulan 

terhadap hasil analisis temuan dari penelitian. Penulis akan memaparkan 

simpulan dari rumusan hasil pembahasan serta saran untuk berbagai pihak. 

       Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan pembelajaran 

mengembangkan  hikayat kedalam bentuk cerpen adalah pembelajaran 

yang berfokus pada keterampilan siswa. Siswa dituntut untuk 

mengembangkan hikyat kedalam cerpen pada saat pembelajaran 

berlangsung. Melalui pembelajaran tersebut, diharapkan agar peserta didik 

dapat lebih terampil dalam berbicara serta mampu menanggapi sebuah 

permasalahan. 
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