
1 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum 2013 menempatkan bahasa memegang peranan penting 

sebagai wahana untuk menyebarkan pengetahuan dari seseorang ke orang lain. 

Penerima akan dapat menyerap atau memahami pengetahuan yang disebarkan 

tersebut hanya bila menguasai bahasa yang dipergunakan dengan baik, dan 

demikian juga sebaliknya berlaku untuk pengirim. Ketidaksempurnaan 

pemahaman bahasa akan menyebabkkan terjadinya distorsi dalam proses 

pemahaman terhadap pengetahuan. Apa pun yang akan disampaikan pendidik 

kepada peserta didiknya hanya akan dapat dipahami dengan baik apabila 

bahasa yang dipergunakan dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah 

pihak. 

Pembelajaran bahasa Indonesia setelah berlakunya Kurikulum 2013, 

menggunakan pendekatan yang berbasis teks. Salah satu bentuk teks ini 

adalah berupa tulisan. Pembelajaran berbasis teks ini akan melatih dan 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir runtut dan menuangkannya 

ke dalam bentuk tulisan. Pembelajaran menulis juga melatih siswa untuk 

berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Pembelajaran menulis yang 

terdapat pada tingkat SMP banyak sekali bentuknya, salah satunya adalah 

pembelajaran menulis cerita pendek.  
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Pembelajaran menulis cerpen terdapat pada  Kompetensi Inti (KI) 4 

dan Kompetensi Dasar (KD) 4.2 Kelas VII semester genap,  KI4: Mencoba, 

mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori  

KD 4.2: Menyusun teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, 

eksplanasi, dan cerita pendek sesuai dengan karakteristik teks yang akan 

dibuat baik secara lisan maupun tulis. Selain itu, untuk aspek sikap sosial 

seperti terdapat pada KD 2.5: Memiliki perilaku percaya diri, peduli, dan 

santun dalam merespon secara pribadi peristiwa jangka pendek. 

Berdasar pada KI dan KD diatas dapat dirumuskan indikator 

pembelajaran menulis cerpen adalah 1) peserta didik dapat menyususun teks 

cerita pendek sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun 

tulisan. 2) peserta didik memiliki perilaku percaya diri, peduli, dan santun 

dalam merespon secara pribadi peristiwa jangka pendek . 

Guru sebagai faktor penentu keberhasilan pembelajaran di kelas harus 

kreatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diantaranya adalah 

dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran 

yang diterapkan guru mengajar di kelas dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Apabila penyajian materi itu menarik, siswa tentu akan senang belajar, 

karena siswa termotivasi, sebaliknya cara penyajian yang monoton dan tidak 

banyak melibatkan siswa akan berakibat siswa tidak tertarik.  
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Berdasarkan data dari hasil ulangan harian materi menulis cerpen, 

ternyata masih banyak siswa yang belum tuntas, dengan rincian dari total 240 

siswa sebanyak 116 siswa atau 40% belum tuntas. Beberapa hal yang 

menjadikan belum tuntasnya siswa dalam belajar tersebut antara lain:  

1. Siswa kesulitan dalam mengungkapkan ide atau gagasannya.   

2. Bahasa yang diungkapkan dalam tulisan belum runtut sesuai cerita. 

3. Siswa kurang mampu menggunakan diksi dengan tepat dan kurang 

variatif. 

Pengembangan Kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa 

prinsip utama, salah satu diantaranya adalah semua mata pelajaran harus 

berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

peserta didik.  Pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja, 

tetapi aspek lain seperti sikap dan keterampilan pun harus dikembangkan pula 

untuk mencapai keseimbangan antara soft skills dan hard skills . Fenomena 

negatif yang berkembang di masyarakat antara lain  terjadinya perkelahian 

antar pelajar (Kemdikbud, 2014:  4). Faktor pemicu dapat saja disebabkan 

oleh penggunaan bahasa yang  tidak santun yang mengakibatkan orang lain 

menjadi tersinggung.  Tidak jarang pula sikap anak kepada orang tua dan guru  

yang tidak mau menghormati dan berbicara kasar. Para elit politik, tokoh 

masyarakat, maupun insan pers pun tampaknya sudah jarang mempedulikan 

berbahasa secara santun (Chaer, 2010: vi). 
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Selain alasan di atas, sejak reformasi bergulir tahun 1997, kebebasan 

masyarakat Indonesia untuk berpendapat semakin terbuka. Interaksi 

antarkomponen bangsa, keterbukaan pers sangat kohesif. Kritik, saran, 

masukan, pernyataan kepuasaan dan ketidakpuasan dapat dikemukaakan 

secara transparan tanpa harus merasa takut. Siapapun dapat boleh berpendapat 

secara terbuka (Pranowo, 2009: 13). 

Namun harus disadari bahwa tata krama, sopan santun, dan tata susila 

harus diperhatikan dan diikuti. Mengeluarkan pernyataan atau 

mengaktualisasikan diri sesorang bebas bukan berarti tanpa batas, melainkan 

harus patuh pada hukum, pranata sisial dan pranata budaya, artinya segala 

ucapan dan tindakan harus dijaga sesuai dengan norma yang ada di 

masyarakat. 

Bahasa merupakan alat komunikasi, berkomunikasi merupakan 

interaksi antara penutur dengan mitra tutur. Komunikasi akan dinilai berhasil 

apabila 1) mitra tutur dapat memahami apa yang disampaikan oleh penutur, 2) 

penutur pandai menerangjelaskan suatu pokok masalah kepada mitra tutur 

sehingga mitra tutur mudah memahami maksud penutur, dan 3) kesantunan 

bahasa penutur. Berbahasa dan berperilaku santun sebenarnya kebutuhan 

setiap orang, karena berbahasa dan berperilaku santun adalah wujud 

aktualisasi diri sesorang.  

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

inovasi dalam pembelajaran yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran  

inkuiri. Upaya ini dilakukan dengan mengacu pada asumsi-asumsi yang 
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mendasari diterapkannya inkuiri sebagai berikut: 1) Keterampilan berpikir 

kritis dan berpikir deduktif sangat diperlukan pada waktu mengumpulkan 

evidensi yang dihubungkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan oleh 

kelompok, 2) Keuntungan para siswa dari pengalaman-pengalaman kelompok 

di mana mereka berkomunikasi, berbagi tanggung jawab, dan bersama-sama 

mencari pengetahuan, 3) Kegiatan-kegiatan belajar yang disajikan dalam 

semangat berbagi inkuiri dan diskoveri menambah motivasi dan memajukan 

partisipasi aktif (Hamalik, 2013: 220). 

Melalui penggunaan metode inkuiri, diharapkan dapat membantu 

meningkatkan kemampuan menulis cerpen siswa. Selain itu, sejalan dengan 

penerapan kurikulum 2013, kompetensi lulusan dalam dimensi sikap yaitu 

siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap  orang beriman, berakhlak 

mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan dirinya sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pada materi menulis cerita pendek 

tidak hanya meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek 

tetapi juga dapat mengubah perilaku siswa yang di antarnya adalah dapat 

membentuk sikap kesantunan berbahasa siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melaksanakan           

penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Metode Inkuiri terhadap 

Sikap Kesantunan Berbahasa dan Kemampuan Menulis Teks Cerita 

Pengaruh Penggunaan Metode..., Eni Rundiati, Program Pascasarjana UMP, 2015



6 

 

Pendek pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Bobotsari Kabupaten 

Purbalingga”. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut. 

1. Sejauh mana pengaruh penggunaan Metode Inkuiri terhadap sikap 

kesantunan berbahasa pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bobotsari? 

2. Sejauh mana pengaruh  penggunaan  Metode Inkuiri terhadap 

kemampuan menulis teks cerita pendek pada siswa kelas VII SMP Negeri 

1 Bobotsari?   

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. mengetahui pengaruh penggunaan Metode Inkuiri terhadap sikap 

kesantunan  berbahasa pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bobotsari 

Purbalingga. 

2. mengetahui pengaruh penggunaan Metode Inkuiri terhadap kemampuan 

menulis cerita pendek pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bobotsari 

Purbalingga. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan memberikan manfaat berupa 
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peningkatan kemampuan guru Bahasa Indonesia dalam kegiatan belajar 

mengajar, khususnya dalam materi menulis cerita pendek. Selain itu, hasil dari 

penelitian ini dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menerapkan Metode Inkuiri pada materi pelajaran lainnya. Penelitian ini juga 

dapat dijadikan masukan dalam melakukan supervisi akademik agar dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat berdampak pada hasil belajar 

siswa sebagai salah satu indikator mutu pendidikan.   
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