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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Kurikulum merupakan sebuah perangkat pengajaran yang telah disusun 

secara sistematis dan dipergunakan oleh satuan jenjang pendidikan. Kurikulum 

yang berlaku saat ini ialah Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mempunyai ciri 

tersendiri yaitu pembelajaran yang terdapat di dalamnya memiliki tiga hal yang 

harus dinilai yaitu sikap, keterampilan dan pengetahuan. Pembelajaran dalam 

kurikulum 2013 ialah berpusat kepada peserta didik dan bersifat ilmiah, 

pembaruan lainnya dalam kurikulum 2013 ialah mengenai pengguanaan penilaian 

autentik. Penilaian ini digunakan untuk mengukur kompetensi tertentu dari tiap 

siswa. penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas 

hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

(Hosnan, 2014:387). 

Ciri utama pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 ialah berbasis 

teks dan diorientasikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah hingga 

perguruan tinggi. Perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis teks 

merupakan langkah utama untuk membentuk pola pikir peserta didik agar mereka 

tidak hanya mampu menguasai jenis-jenis teks tersebut namun mereka mampu 

mengimplementasikannya dalam bentuk tulis dan lisan karena, teks merupakan 

suatu cara berbahasa yang baik dalam menjabarkan situasi dan kondisi. 
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Menurut Halliday dan Ruqaiyah (dalam Mahsun, 2014:1) menjelaskan 

bahwa “Teks merupakan jalan menuju pemahaman tentang bahasa. Itu 

sebabnya, teks merupakan bahasa yang berfungsi atau bahasa yang sedang 

melaksanakan tugas tertentu dalam konteks situasi. Semua contoh bahasa 

hidup yang mengambil bagian tertentu dalam konteks situasi disebut teks. 

Dengan demikian, teks seperti dinyatakan tersebut merupakan ungkapan 

pernyataan suatu kegiatan sosial yang bersifat verbal. 

Salah satu jenis teks yang dipelajari di kelas XI SMA Negeri 1 Kota 

Jambi adalah teks proposal. Teks proposal merupakan sebuah rencana yang 

disusun secara sistematis oleh individu itu sendiri maupun kelompok guna 

mengusulkan suatu rencana atau kegiatan yang akan diadakan atau sebuah 

penelitian yang akan dilaksanakan. Hasil akhir yang harus dicapai siswa kelas 

XI SMA Negeri 1 Kota Jambi ialah siswa tersebut dapat membuat proposal 

dengan melalui keempat langkah pembelajara berbasis teks tersebut.. 

Menurut Mulyasa (dalam Sumiarsi:2015) mengatakan, bahwa guru 

merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses 

dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan 

apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan 

memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang 

professional dan berkualitas serta memiliki kapabilitas kompetensi pedagogik 

yang baik. 

Pemerintah telah menyiapkan pedoman yang dapat digunakan oleh 

guru dalam mempermudah merancang perangkat pembelajaran Kurikulum 
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2013 dengan pendekatan pembelajaran berbasis teks dan pedoman petunjuk 

pelaksanaannya. 

Salah satu SMA yang menjadi pilot project Kurikulum 2013 ialah 

SMA Negeri 1 Kota Jambi sejak tahun 2014. Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti terhadap guru bahasa Indonesia kelas XI di SMA Negeri 1 Kota 

Jambi dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas guru masih merasa 

kesulitan dalam menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang dibuatnya dan pelaksanaan pembelajaran di 

lapangan belum terlaksana secara maksimal. Guru telah menerapkan 

pembelajaran berbasis teks namun masih mengalami kesulitan dalam 

pelaksanaannya. Salah satu faktor yang mempengaruhinya ialah sering terjadi 

ketidaksesuaian dari langkah pembelajaran tersebut, dan kurangnya buku 

penunjang. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk 

melihat lebih jauh bagaimana “Implementasi Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Berbasis Teks Kurikulum 2013 Pada Materi Teks Proposal Kelas XI SMA 

Negeri 1 Kota Jambi” 

Dengan melihat beberapa komponen mulai dari guru merancang, 

melaksanakan, melakukan penilaian hingga kendala yang dihadapai guru 

tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu metode dalam 

penelitian kualitatif yang bertujuan secara khusus menjelasakan objek yang 

ditelitinya sebagai kasus. Lebih rinci peneliti memfokuskan pada strategi 

studi kasus kolektif.  
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana guru Bahasa Indonesia kelas XI di SMA N 1 Kota Jambi 

dalam merancang pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis teks pada 

materi teks proposal? 

2. Bagaimana guru Bahasa Indonesia kelas XI di SMA N 1 Kota Jambi 

dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis teks pada 

materi teks proposal? 

3. Bagaimana guru Bahasa Indonesia kelas XI di SMA N 1 Kota Jambi 

dalam melakukan penilaian pembelajaran Bahasa Indoensia berbasis teks 

pada materi teks proposal?  

4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh guru Bahasa Indonesia kelas XI di 

SMA N 1 Kota Jambi dalam merancang, melaksanakan dan melakukan 

penilaian pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti membatasi masalah 

yang ada dengan judul “Implementasi Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Berbasis Teks  Kurikulum 2013 pada Materi Teks Proposal  Kelas XI 

SMA Negeri 1 Kota Jambi.” 
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1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Pembelajaran 

Bahasa Indonesia Berbasis Teks Kurikulum 2013 Pada Materi Teks Proposal 

Kelas XI SMA Negeri 1 Kota Jambi. 

 

1.5. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Adapun manfaat teoritis antara lain: penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi refleksi bagi pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA N 1 Kota 

Jambi. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Membantu guru bahasa Indonesia untuk merefleksi pembelajaran agar 

lebih baik dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 berbasis teks. 

b. Bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi informasi dan pembelajaran 

kedepannya menjadi seorang guru yang tidak hanya mengajar saja 

namun berkompeten dalam pemahaman dan penerapannya. 

c. Menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya. 

 


