
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Standar kompetensi pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup empat keterampilan berbahasa. 

Keempat aspek ini adalah keterampilan menyimak/mendengarkan (listening 

skills), keterampilan berbicara (speaking skills), keterampilan membaca (reading 

skills) dan keterampilan menulis (writing skills). Setiap keterampilan tersebut erat 

sekali hubungannya. Keempatnya mempunyai peran  yang sama pentingnya untuk 

siswa.  

Keterampilan menulis adalah salah satu aspek keterampilan produktif yang 

harus dikuasai siswa. Dengan keterampilan menulis yang baik, seorang siswa 

dapat meningkatkan kualitas pemahaman terhadap materi pembelajaran. Siswa 

dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaannya dalam tulisannya. Hasil 

tulisan siswa ini akan dipelajari dalam pembelajaran bahasa dan sastra.      

Pembelajaran sastra khususnya menulis di sekolah diakui sangat minim 

dan kurang variatif. Kenyataan ini berdampak pada lemahnya apresiasi peserta 

didik terhadap karya sastra. Karya sastra sering tidak diajarkan guru karena tidak 

penting, menghabiskan waktu atau bahkan tidak menunjang nilai ujian. 

Pembelajaran sastra hanya bersifat hafalan dan tidak apresiatif.  

Pembelajaran sastra seharusnya melihat hakikat sastra itu sendiri. Menurut 

Wellek dan Warren (1993: 25), sastra memang tidak hanya memiliki nilai-nilai 
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estetik atau keindahan, namun juga memiliki nilai-nilai kegunaan sebagai konsep 

Horace, dengan dulce et utile’, yang artinya sastra itu indah dan berguna. 

Keindahan karya sastra tercermin dari pemakaian bahasanya sehingga dapat 

menimbulkan pikiran penikmatnya. Sementara nilai kegunaanya, berkaitan 

dengan sastra yang selalu mengangkat persoalan- persoalan kehidupan manusia 

dalam masyarakat dengan segala aspeknya. Dengan demikian, sastra dapat 

memberikan pengalaman jiwa dan batin penikmatnya untuk dapat mengintropeksi 

diri dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan layak. 

Rahmanto (1993:16-25) mengungkapkan empat manfaat pembelajaran 

sastra yaitu (1) membantu keterampilan berbahasa; (2) meningkatkan kemampuan 

budaya; (3) mengembangkan cipta dan rasa; (4) menunjang pembentukan watak. 

Pembelajaran sastra (menulis sastra) adalah proses kreatif yang banyak 

melibatkan cara berpikir divergen (menyebar) daripada konvergen (memusat). 

Begitu juga menulis cerpen. Menulis cerpen  tidak ubahnya dengan melukis. 

Penulis (siswa) memiliki banyak ide, gagasan, pendapat, pikiran, perasaan serta 

obsesi yang akan dituliskannya. Siswa dirangsang kreativitas dan imajinasi  dalam 

menulis cerpen. Wujud dari menulis cerpen tergantung dari kepiawaian , 

imajinasi, dan kreativitas dalam mengungkapkan gagasannya. 

  Kenyataannya banyak siswa tidak suka atau tidak bisa mengembangkan 

dalam hal menulis cerpen dengan baik, media pembelajaran sangat terbatas, 

sehingga pembelajaran menulis cerpen terkesan monoton akhirnya siswa merasa 

jenuh dan tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai dengan baik.  Menurut 

observasi awal penulis, permasalahan-permasalah  ini juga dialami oleh siswa 
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kelas XII SMA Negeri Patikraja  Banyumas. Latar belakang lain yang mendorong 

siswa tidak mampu maupun tidak bergairah dalam menulis cerpen adalah 

1. bingung mulai menulis darimana?; 

2. bingung mendapatkan ide/tema/topik dan membuat kerangka karangan serta 

    mengembangkannya;  

3. bingung harus tahu dulu cerita seperti apa?; Maunya bagaimana?; Atau 

    terinspirasi dari berita/peristiwa/orang lain yang bagaimana?; 

4. bingung memilih diksinya, dialognya, klimaksnya, pembukaannya,  

    penutupnya.  

Namun demikian, proses pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, 

alamiah dalam memecahkan masalah siswa tersebut tidak segera terwujud. 

Kendala pembelajaran tersebut tidak datang dari siswa saja tetapi juga dari guru, 

lingkungan dan sarana prasarana pembelajaran.  Banyak guru yang mengganggap 

bahwa proses pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang ditandai 

dengan kelas yang tenang atau tidak ada anak yang membuat kegaduhan. Selain 

itu, pembelajaran berpusat pada guru dan selalu mendominasi kegiatan belajar 

mengajar. Siswa harus memperhatikan dengan tenang dan tidak boleh 

mengungkapkan ide atau gagasan. Akhirnya, siswa menjadi pasif. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru perlu mengupayakan 

pendekatan atau strategi yang tepat untuk membantu efektivitas pembelajaran 

menulis cerpen. Penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran menulis cerpen. Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) ini sebagai salah satu cara yang dapat 
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digunakan pada siswa untuk pembelajaran menulis cerpen. Sehingga, 

pembelajaran menulis cerpen dapat berhasil secara maksimal. 

 Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) ini merupakan konsep 

belajar yang beranggapan bahwa anak belajar lebih baik jika lingkungan 

diciptakan secara alamiah, artinya belajar akan lebih bermakna jika anak bekerja 

dan mengalami apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahuinya. 

Pembelajaran tidak sekedar kegiatan mentransfer pengetahuan dari guru kepada 

siswa, tetapi bagaimana siswa mampu memaknai apa yang dipelajari itu  

Pembelajaran CTL yang merupakan salah satu model pembelajaran 

berbasis kompetensi. Model ini dapat digunakan untuk mengefektifkan dan 

menyukseskan implementasi kurikulum KTSP. Ada kecenderungan dewasa ini 

untuk kembali kepada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika anak 

mengalami apa yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya. Pembelajaran yang 

berorientasi pada target materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat 

jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam 

jangka  panjang.  

 Pada kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa dalam 

mencapai tujuannya. Guru lebih banyak berurusan dengan strategi dari pada 

memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas menjadi sebuah tim yang bekerja 

bersama untuk menentukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa).         

Sesuatu yang baru begitulah peran guru yang dikelola dengan pendekatan 

kontekstual. Kontekstual merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan 

dengan tujuan agar pembelajaran berjalan lebih produktif dan bermakna. 
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Berdasarkan pengamatan, sejauh ini pendidikan kita masih didominasi oleh 

pandangan bahwa pengetahuan sebagai seperangkat fakta-fakta yang harus 

dihafal.  

Guru masih menjadi fokus utama dalam pembelajaran di kelas sebagai 

sumber utama pengetahuan, kemudian ceramah menjadi pilihan utama strategi 

pembelajaran. Untuk itu diperlukan sebuah strategi pembelajaran yang baru yang 

lebih memberdayakan siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan 

siswa menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa 

mengkontruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. 

 

Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang pelajarinya, 
bukan pengetahuannya. Pembelajaran yang beorientasi pada target 
penguasaan meteri terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat dalam 
jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan 
masalah dalam kehidupan jangka panjang (Sagala, 2006: 87). 

 

Guru merupakan faktor penting dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Pada kegiatan ini guru diharapkan mampu menyajikan proses belajar yang bukan 

semata mentrasfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap tetapi juga memiliki efek 

pendamping yang meningkatkan kemandirian siswa. Suatu program pembelajaran 

bahasa yang menyeluruh dan terpadu tidak dapat melepaskan diri dari pemberian 

input kebahasaan dan aspek-aspek keterampilan dasar berbahasa yaitu 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis pada waktu yang bersamaan.  

Pengetahuan  ini perlu dilakukan agar pembelajaran dapat 

mengaplikasikan kecakapan linguistik dan keterampilan berbahasa dalam suatu 

konteks pembelajaran. Pemberian kedua input itu dapat diwujudkan dalam materi 
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yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Yang menuntut adanya keterpaduan 

keterampilan yang dikuasai oleh pembelajaran setelah mempelajari seperangkat 

bahan tersebut. Keterpaduan yang hendak dicapai berupa pemahaman atas kaidah 

kebahasaan dan keterampilan berbahasa.  

Kesadaran perlunya pendekatan kontekstual.  Dalam pembelajaran sastra 

adanya kenyataan bahwa sebagian besar siswa tidak mampu menghubungkan 

antara apa yang mereka pelajari dan bagaimana dalam memanfaatkannya dalam 

kehidupan nyata. Hal ini karena pemahaman konsep akademik yang mereka 

peroleh hanyalah merupakan sesuatu yang abstrak. Belum menyentuh kebutuhan 

praktis kehidupan mereka di lingkungan kerja maupun di masyarakat.  

Strategi pembelajaran lebih utama dari sekedar hasil. Dalam hal ini siswa 

perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dan bagaimana mencapainya. 

Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi dianggap gagal 

menghasilkan peserta didik yang aktif, kreatif, dan inovatif. Sebagai salah satu 

komponen dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), guru memiliki posisi yang 

menentukan keberhasilan pembelajaran. Karena fungsi utama guru ialah 

merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran. 

Salah satu faktor yang akan mempengaruhi guru dalam upaya memperluas 

dan memperdalam materi ialah rancangan pembelajaran yang efektif, efisien, 

menarik, dan hasil pembelajaran yang bermutu tinggi dapat dilakukan dan dicapai 

oleh setiap guru. Pembelajaran menulis cerpen dengan pendekatan Contextual 

Teaching Learning (CTL) berbasis berita di koran kehadirannya mempunyai arti 

yang sangat penting siswa. Dengan pendekatan ini, siswa dapat tertarik dan 
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mudah menghadirkan fakta yang ada ke dalam imajinasinya. Sehingga, siswa 

dapat mencurahkan ke dalam kata-kata atau kalimat yang dirangkai menjadi 

sebuah cerpen. Selain itu, kehadiran pendekatan Contextual Teaching Learning 

(CTL) berbasis berita di koran menjadikan suasana pembelajaran akan lebih 

hidup, bermakna dan diminati siswa. 

Namun kenyataannya, Contextual Teaching Learning (CTL) berbasis 

berita di koran belum digunakan oleh guru dalam pembelajaran menulis cerpen. 

Guru pada umumnya lebih memilih contoh cerpen kemudian menugasi siswa 

menulis cerpen. Siswa langsung dihadapkan pada cerpen yang utuh tanpa 

dikenalkan teori dan proses penciptaanya. Tahapan menulis cerpen tidak 

dilatihkan secara bertahap sehingga siswa kesulitan pada saat menulis cerpen. 

Selain itu, siswa kurang terarah dan kurang mendapat bantuan media saat menulis 

cerpen. Sehingga, hasil menulis cerpen kurang variasi dan kurang berbobot. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan  

adalah beberapa tesis yang ditemukan dengan judul yang variatif seperti, tesis 

karya Cucu Kartini dengan judul pembelajaran kontekstual dalam menulis kreatif 

cerpen pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia (Studi Quasi Eksperimen 

pada Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Bandung), yang 

berintikan bahwa para siswa SMP dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kreatifitas dalam 

menulis cerpen, hal ini disebabkan karena mereka secara langsung dapat melihat 

kehidupan yang nyata tanpa harus menghafal beberapa komponen yang berkaitan 
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dengan kegiatan menulis, tetapi mereka secara langsung melakukan latihan dalam 

menulis cerpen. 

Hasil penelitian lainnya berkaitan dengan pendekatan kontekstual adalah 

penelitian yang berjudul “Penerapan Pendekatan Kontekstual Komponen 

Pemodelan dalam Pembelajaran Menulis Teks Berita (Suatu Penelitian Kuasi 

Eksperimen terhadap Siswa Kelas VIII SMPN 19 Kota Bandung) karya Dwi Putri 

Rizkiana menghasilkan hasil yang positif. Pada hasil uji hipotesis diperoleh thitung 

(11,58) > ttabel (2,021) pada taraf kepercayaan 95% sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. Adapun rata-rata pertambahan nilai (gain) adalah 11, yakni dari rata-rata 

nilai tes awal sebesar 74,48 dan rata-rata nilai tes akhir sebesar 85,45. Artinya, 

hipotesis yang penulis ajukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

tingkat kemampuan siswa kelas VIII SMPN 19 Bandung dalam menulis teks 

berita sebelum dan sesudah mereka mengikuti pembelajaran menulis teks berita 

dengan menggunakan pendekatan kontekstual komponen pemodelan dapat 

diterima. Dengan demikian, pendekatan kontekstual komponen pemodelan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa kelas VIII dalam menulis teks berita dan dapat 

digunakan sebagai alternatif metode pembelajaran menulis 

Berdasarkan persoalan di atas maka peneliti tertarik untuk menguji 

keefektifan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) dengan basis berita 

di koran dalam pembelajaran menulis cerpen. Maka, peneliti ingin mengadakan 

penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) Berbasis Berita di Koran dalam Pembelajaran Menulis 

Cerpen pada Siswa Kelas XII SMA Negeri Patikraja Kabupaten Banyumas”. 
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B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut. 

1. Keterampilan menulis cerpen siswa masih rendah. Siswa mengalami kesulitan 

dalam menulis cerpen dengan baik. 

2. Siswa kurang berminat dalam pembelajaran sastra, khususnya menulis 

cerpen. 

3. Guru cenderung mengajarkan menulis cerpen pada aspek pengetahuan dan 

bukan pada aspek produktivitas dan kreativitas. 

4. Guru kurang tepat dan kurang bervariasi dalam memilih 

pendekatan/metode/teknik dalam pembelajaran menulis cerpen. 

   

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian di atas, rumusan masalah yang 

akan dibahas sebagai berikut.  

Apakah pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) berbasis berita di 

koran dapat meningkatkan secara signifikan terhadap kemampuan menulis cerpen 

pada siswa kelas XII SMA Negeri Patikraja Kabupaten Banyumas? 

 

D.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas antara kelompok siswa yang menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) berbasis berita di koran dengan kelompok siswa 
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yang menggunakan metode konvensional pada siswa kelas XII SMA Negeri 

Patikraja Kabupaten Banyumas. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik akademis 

dan praktis. 

1. Manfaat Akademis 

a. Memberikan sumbangan kepustakaan terhadap pengembangan            

ilmu yang berkaitan dengan penelitian pendidikan. 

b. Melengkapi kajian yang lebih mendalam mengenai pembelajaran 

menulis cerpen. 

c. Menjadi bahan kajian dan acuan untuk penelitian sejenis selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan 

informasi atau referensi dalam usaha  pengembangan iklim kerja yang 

kondusif dan kompetitif, mengoptimalkan pelaksanaan  peran, fungsi 

dan tugas pengelola, serta memberdayakan potensi  guru untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan dan meningkatkan mutu sekolah. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sesuatu 

yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menggali potensi 

guru meningkatkan kualitas pembelajaran menulis cerpen dan dapat 

memacu penggunaan pendekatan-pendekatan lainnya. 
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c.  Bagi dewan sekolah (komite sekolah), hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 

terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sekolah 

dalam pembelajaran menulis cerpen. 

d. Bagi siswa, dapat meningkatkan minat dan kemudahan bagi siswa 

dalam menulis cerpen. 

 

F.  Definisi Operasional 

      Sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman pengertian dan 

pemaknaan dalam penulisan judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu 

diuraikan pengertiannya. 

 

1. Efektivitas 

      Efektivitas adalah sesuatu yang dapat membawa hasil, berhasil guna, 

ada pengaruhnya terhadap pembelajaran yaitu meningkatnya kemampuan menulis 

siswa dalam menulis cerpen.  

 

2. Penerapan 

     Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode 

dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan  pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) berbasis 

berita di koran dalam pembelajaran menulis cerpen. 
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3. Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) berbasis berita di koran 

     Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan 

pendekatan pembelajaran yang didalamnya terdapat proses pembelajaran yang 

mengkaitkan materi dengan konteks dunia nyata.  Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL)  ini menggunakan basis berita yang ada di koran. 

    

4. Pembelajaran Menulis Cerpen 

      Pembelajaran menulis cerpen adalah proses, cara, perbuatan untuk 

menuangkan gagasan, pemikiran dan imajinasinya ke dalam bentuk sebuah tulisan 

(cerpen) yang isinya berdasarkan kehidupan orang lain (pelaku, peristiwa, latar). 
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