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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik lisan 

maupun tulisan. Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia pada hakekaatnya 

diarahkan untuk mempertajam kepekaan perasaan pada siswa pembelajaran 

bahasa tersebut, untuk mempertajam kepekaan perasaan pada siswa pembelajaran 

bahasa tersebut, untuk meningkatkan kemampuan berfikir, bernalar dan untuk 

memperluas wawasan. Proses pembelajaran tersusun atas sejumlah komponen 

atau unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Interaksi antara guru 

dan peserta didik pada saat proses belajar mengajar memegang peranan penting 

dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Keberhasilan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dapat diukur dari 

keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Keberhasilan 

itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi, serta prestasi belajar 

siswa. Semakin tinggi pemahaman dan penguasaan materi. Serta prestasi belajar  

siswa, maka semakin tinggi pula  tingkat keberhasilan pembelajaran tersebut. 

Pembelajaran sastra sangat penting bagi siswa, karena dengan 

pembelajaran sastra siswa mampu mengenal dirinya, budayanya, dan budaya 

orang lain, serta mempunyai kemampuan imajinatif dalam dirinya untuk mengritis 

dan merespon apa yang tengah terjadi disekitarnya, selain itu pembelajaran sastra 

hadir agar siswa dapat mengembangkan wawasan kehidupannya.  
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Menurut Semi (1988:2) “pembelajaran sastra merupakan suatu bentuk seni 

kreatif yang dipelajari oleh siswa untuk mendapatkan ilmu keterampilan dalam 

dirinya”. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu aspek kemampuan dalam 

berbahasa yang mengungkapkan ide, gagasan (pendapat) siswa yang tertuang 

dalam sebuah tulisan yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Menulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh 

proses pembelajaran yang dialami siswa selama menuntut ilmu di Sekolah. 

Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran Bahasa Indonesai kelas IX untuk 

sub aspek Menulis menyebutkan siswa harus mampu mengungkapkan 

pengalaman diri sendiri ke dalam sebuah cerita pendek. Untuk mencapai Standar 

Kompetensi di atas, proses pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia bukan 

sekedar pengajaran mengenai teori-teori sastra saja. Di samping memperoleh 

pengetahuan tentang teori, siswa pun dituntut dapat mengungkapkan pikiran, 

gagasan dan perasaannya melalui sebuah karya sastra yang berupa cerita pendek 

(cerpen). 

Tulisan imajinatif dapat berupa puisi, cerpen, dan novel. Dalam kajian ini 

peneliti memilih cerpen sebagai objek penelitian. Pemilihan cerpen dikarenakan 

cerpen tidak memerlukan waktu yang lama untuk membuatnya karena bentuknya 

yang lebih pendek daripada novel. Bahasa yang digunakan dalam cerpen pun 

menggunakan bahasa yang sederhana, lebih sederhana jka dibandingkan dengan 

bahasa dalam puisi, serta berupa pemadatan kata yang didalamnya menceritakan 

gagasan, perasaan ataupun pengalaman penulisnya. 
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Kurikulum 2013, Khususnya pembelajaran Bahasa dan Sasra Indonesia, 

pemerintah menghendaki terwujudnya suasana pembelajaran yang menarik agar 

siswa dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pembelajaran 

tersebut materi pembelajaran menulis cerpen dianggap sangatlah penting bagi 

siswa, hal ini dibuktikan dengan tercantumya materi penulisan cerpen dalam 

Kurikulum 2013 yang terdapat dalam Kompetensi Dasar (KD) pada siswa kelas 

IX SMP. Pada materi menulis  cerpen terdapat pada kompetensi dasar 4.6 

Mengungkapkan pengalaman dan gagasan  dalam bentuk cerita pendek dengan 

memperhatikan struktur dan kebahasaan. 

Dalam pembelajaran menulis cerpen peneliti bertolak pada peristiwa yang 

pernah dialami oleh siswa. Pemilihan tersebut diharapkan dapat meningktakan 

kemampuan siswa dala menuangkan ide atau pengalamannya ke dalam sebuah 

karya sastra dengan mudah dan dapat menghasilkan karya sastra yang sangat baik. 

Siswa dapat mengekspresikan dirinya dengan lebih bebas melalui cerpen yang 

ditulisnya. Hal ini penting untuk memberikan wadah bagi penyaluran ekspresi diri 

siswa tersebut. Dengan demikian, pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih 

sederhana dan diharapkan dapat mengembangkan sendiri kemampuannya dalam 

menulis. 

Peneliti memilih siswa SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo sebagai objek 

penelitian, karena belum pernah diadakan penelitian di sekolah tersebut terutama 

mengenai kemampuan menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan 

memperhatikan unsur-unsur yang membangun cerpen. Penetapan kelas IX A 

sebagai objek penelitian ini karena pelajaran menulis cerpen terdapat pada 

pelajaran bahasa Indonesia kelas IX. 
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Ada beberapa penelitian serupa yang mengkaji kemampuan menulis 

cerpen yang pertama, skripsi yang berjudul Kemampuan Menulis Cerita Pendek 

Siswa Kelas7A SMP Negeri 7 Kota Jambiyang diteliti oleh Veny Novita, 

Mahasiswi Universitas Jambi yang mendapatkan kesimpulan berupa kemampuan 

siswa menulis cerita pendek kelas 7A sangat mampu dengan nilai rata-rata yang 

diperoleh sebesar 86,04. Kemudia skripsi yang berjudul Kemampuan Menulis 

CerpenSiswa Kelas IX SMP Negeri 22 Kota Jambi tahun pelajaran 2015/2016 

yang diteliti oleh Irwan Lesmana mahasiswa Universitas Jambi, dari penelitian 

yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa kelas IX SMP 

Negeri 22 Kota Jambiberkriteria kurang mampu dengan nilai rata-rata sebesar 52. 

Oleh karena itu pembelajaran menulis di Sekolah Menengah Pertama perlu 

mendapat perhatian dari para guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Khususnya. 

pembelajaran menulis cerita pendek yang bertolak dari peristiwa yang pernah 

dialami siswa. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di 

Sekolah tersebut dengan judul penelitian “Kemampuan Menulis Cerita Pendek 

Berdasarkan Pengalaman Siswa Kelas IX A SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo 

Tahun Pelalajaran 2017/2018”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yakni, bagaimana kemampuan menulis cerita pendek 

berdasarkan pengalaman siswa kelas IX A SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo 

Tahun Pelajaran 2017/2018 ditinjau dari unsur-unsur intrinsik cerpen? 
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1.3Tujuan Penelitian 

Berdasrkan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 

bagaimana kemampuan menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman siswa 

kelas IX A SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo Tahun Pelajaran 2017/2018 ditinjau 

dari unsur-unsur intrinsik cerpen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat teoretis dan 

manfaat praktis sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan pengembangan ilmu tentang 

teori pelajaran menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Sebagai masukan pada Lembaga Pendidikan, sebagai Sarana untuk 

meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia khususnya dalam menulis 

cerita pendek. 

b) Sebagai masukan Guru, dapat dijadikan gambaran dalam memperbaiki 

pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

terutama menulis cerita pendek yang bertolak pada peristiwa yang 

pernah dialami siswa. 

c) Sebagai masukan bagi peneliti lain terutama mengenai kemampuan 

menulis cerita pendek. 

 

 

 


