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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu 

peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan 

kemampuan analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. Pembelajaran 

bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 

untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik 

secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan manusia Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu 

bangsa untuk itu bahasa Indonesia perlu kita tanamkan sejak dini.  

Adapun tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI yang 

dicantumkan dalam naskah KTSP adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: (1)  berkomunikasi secara efektif dan efisien 

sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, (2) 

menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa Negara, (3) memahami bahasa Indonesia dan 

menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, (4) 

menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 
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serta kematangan emosional dan sosial. Oleh karena itu, untuk tercapainya 

tujuan pembelajaran bahasa Indonesia diperlukan pendekatan dan metode 

pembelajaran yang tepat. Guru tidak hanya menyampaikan materi saja tetapi 

harus bisa menjadikan pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

 Pada pelajaran bahasa Indonesia kelas V SD/MI terdapat kompetensi 

dasar yaitu Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, amanat). Secara 

konseptual materi ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman tentang 

mengidentifikasi watak tokoh, tema, serta latar tempat, waktu, suasana. 

Peserta didik diharapkan dapat menentukan watak tokoh, tema, latar tempat, 

waktu, serta suasana. 

Berdasarkan hasil observasi di SDN Ardirejo 2 masih banyak peserta 

didik yang kesulitan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia tentang 

mengidentifikasi unsur cerita pendek. Kemampuan setiap peserta didik yang 

berbeda-beda dan kurangnya motivasi dalam belajar sehingga ada beberapa 

peserta didik yang belum memenuhi standar ketuntasan. Di SDN Ardirejo 2 

kelas V ada 23 peserta didik. Dari 23 jumlah keseluruhan ada 13 (57%) 

peserta didik yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 13 

(57%) peserta didik tersebut belum memenuhi KKM dalam materi 

pembelajaran mengidentifikasi unsur cerita pendek. KKM yang ditentukan 

oleh sekolah yaitu 70. 

Berdasarkan observasi di SDN Ardirejo 2, diketahui rendahnya hasil 

belajar peserta didik dalam pelajaran bahasa Indonesia tentang materi 

mengidentifikasi unsur cerita pendek dikarenakan beberapa faktor, seperti 

peserta didik menganggap materi dalam pelajaran bahasa Indonesia sangat 
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membosankan sehingga peserta didik menjadi tidak aktif ketika pembelajaran 

berlangsung, guru menggunakan metode ceramah ketika mengajar, kurang 

adanya interaksi ketika pembelajaran, faktor-faktor tersebut mengakibatkan 

hasil belajar mereka rendah.    

Wali kelas V di SDN Ardirejo 2 mengatakan bahwa ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa diantaranya adalah 

(1) pembelajaran hanya berpusat kepada guru. (2) guru hanya menggunakan 

metode ceramah. (3) peserta didik kurang diberi kesempatan dalam 

mengembangkan ide atau menyampaikan pendapatnya sehingga peserta didik 

hanya mendengarkan penjelasan dari guru. (4) kurangnya media atau inovasi 

untuk mendukung proses belajar mengajar. Dari uraian faktor-faktor diatas, 

menyebabkan hasil evaluasi belajar peserta didik tidak memuaskan atau tidak 

maksimal.  

Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi, agar 

siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, pada tujuan yang diharapkan. 

Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik-

teknik penyajian, atau biasanya disebut dengan metode mengajar 

(Roestiyah,2008:1).   

Berdasarkan faktor-faktor yang ada di atas maka perlu adanya solusi 

agar hasil belajar siswa dapat meningkat, salah satu metode pembelajaran 

yang bisa dijadikan pilihan adalah metode pembelajaran Listening Team. 

Menurut Suprijono (2011:96) Pembelajaran dengan metode Listening Team 

diawali dengan pemaparan materi pembelajaran oleh guru. Selanjutnya guru 

membagi kelas menjadi kelompok-kelompok. Setiap kelompok mempunyai 
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peran masing-masing. Misalkan, 23 orang dalam suatu kelas dibagi menjadi 4 

kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok penanya, kelompok 

kedua dan kelompok ketiga adalah kelompok penjawab. Kelompok kedua 

merupakan kumpulan orang yang menjawab berdasarkan perspektif tertentu, 

sementara kelompok ketiga adalah kumpulan orang yang menjawab dengan 

perspektif yang berbeda dengan kelompok kedua. Perbedaan ini diharapkan 

memunculkan diskusi yang aktif yang ditandai oleh adanya dialektika 

berpikir, sehingga mereka dapat menemukan pengetahuan structural. 

Kelompok keempat adalah kelompok yang bertugas mereview dan membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi. Pembelajaran diakhiri dengan penyampaian 

berbagai kata kunci atau konsep yang telah dikembangkan oleh peserta didik 

dalam berdiskusi. 

Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Metode Listening Team Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN Ardirejo 2 Sambeng 

Lamongan Pada Materi Mengidentifikasi Unsur Cerita Pendek”. 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

bahwa yang menjadi masalah dalam kegiatan pembelajaran di kelas V SDN 

Ardirejo 2 adalah tingkat pemahaman siswa terhadap materi mengidentifikasi 

unsur cerita pendek yang belum optimal karena metode pembelajaran yang 

digunakan guru masih menggunakan metode lama yaitu guru sebagai sumber 

pengetahuan siswa atau guru tidak menggunakan media atau inovasi untuk 

mendukung proses belajar mengajar sehingga pelajaran kurang menarik bagi 



5 
 

siswa. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar siswa rendah dan belum dapat 

mencapai KKM yang ditentukan oleh sekolah yaitu 70. Dapat disimpulkan 

bahwa yang menjadi fokus permasalahan adalah penerapan metode 

pembelajaran yang berpengaruh pada rendahnya prestasi belajar siswa. 

Permasalahan ini akan teratasi dengan penerapan metode listening team agar 

hasil belajar siswa bisa meningkat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan metode Listening Team untuk meningkatkan 

hasil belajar bahasa Indonesia tentang unsur-unsur cerita pendek siswa 

kelas V SDN Ardirejo 2? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas V 

SDN Ardirejo 2 tentang mengidentifikasi unsur cerita pendek melalui 

penerapan metode Listening Team?  

D. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan penerapan metode Listening team dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia pada pokok bahasan mengidentifikasi unsur-unsur 

cerita pendek siswa kelas V SDN Ardirejo 2 Sambeng Lamongan. 

2. Meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas V SDN 

Ardirejo 2 tentang mengidentifikasi unsur cerita pendek melalui 

penerapan metode Listening Team. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Bagi siswa, meningkatkan pemahaman terhadap unsur cerita rakyat 

dengan menggunakan metode listening team.  Serta meningkatkan hasil 

belajar menjadi lebih baik. 

2. Bagi guru, melalui penerapan metode listening team dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman bagi guru. Sehingga dapat menjadi 

alternatif pembelajaran yang dapat melatih kemampuan berpikir kritis 

serta meningkatkan hasil pembelajaran. 

3. Bagi sekolah, dapat menjadi tolak ukur , masukan dan rujukan bagi 

sekolah dalam rangka peningkatan mutu belajar di sekolah. 

4. Bagi peneliti, selain sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana  pendidikan pada progam pendidikan guru sekolah dasar, melalui 

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta akan 

mengetahui secara langsung permasalahan pembelajaran di kelas, 

sehingga dapat dijadikan bekal kelak ketika terjun kelapangan. 

F. Batasan Istilah 

1. Listening Team  

Listening Team merupakan bagian dari model pembelajaran cooperative 

learning dengan cara membagi siswa menjadi 4 kelompok dengan tugas 

dan perannya masing-masing dengan maksud agar siswa memperoleh 

pengetahuan keterampilan bertanya dan mengemukakan pendapat serta 
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mengaktifkan siswa ketika pembelajaran berlangsung (Suprijono, 

2011:96). 

2. Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil 

belajar yang dicapai siswa dengan criteria tertentu yang mencakup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik (Sudjana, 2011:3). Dalam 

penelitian ini, hasil belajar yang diharapkan dari ranah kognitif. Hasil 

belajar ranah kognitif ini diukur melalui tugas berupa uraian yang 

dikerjakan pada akhir siklus.  

3. Cerita pendek   

Cerita pendek adalah suatu bentuk karya sastra yang mengisahkan 

kehidupan manusia, baik nyata atau khayalan yang disajikan secara 

singkat dan padat. 

4. Tema  

Tema adalah gagasan utama atau ide pokok pengarang untuk menyusun 

suatu cerita. 

5. Tokoh  

Tokoh adalah pelaku yang memerankan sebuah cerita untuk menjalankan 

peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita pendek. 

6. Watak  

Watak adalah pemberian sifat baik lahir maupun batin pada seorang 

pelaku atau tokoh yang terdapat pada cerita. 
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7. Latar  

Latar adalah gambaran tempat, waktu, atau segala situasi di tempat 

terjadinya peristiwa. 

8. Alur  

Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang sambung 

menyambung dalam suatu cerita (Muslich, 2010:14) 


