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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Mendengarkan sebuah cerita adalah salah satu kompetensi  dasar (KD) 

yang harus dicapai dan dikuasai oleh siswa sekolah dasar kelas lima. 

Kemampuan mendengarkan sebuah cerita merupakan salah satu jenis 

kemampuan mendengarkan yang sangat  penting bagi siswa dalam menjalani 

kehidupan sehari- hari. Pada setiap saat, siapa pun pasti akan mendengarkan 

berbagai informasi. Salah satu informasi tersebut berupa cerita. Jadi, betapa 

pentingnya siswa memiliki kemampuan mendengarkan cerita. 

Pembelajaran mendengarkan sebuah cerita telah peneliti lakukan secara 

klasikal. Dalam pembelajaran tersebut peneliti membacakan sebuah cerita 

yang diambil dari buku pegangan siswa. Siswa secara perorangan ditugasi 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain: mencatat tokoh cerita, 

alur cerita, latar cerita, sebab-sebab terjadinya konflik, dan menulis ringkasan 

cerita. Hasil pembelajaran tersebut ternyata di bawah  Kriteria Ketercapaian 

Minimal (KKM). 

Kenyataan yang terjadi di SDN Bangkes IV kecamatan Kadur 

Kabupaten Pamekasan bahwa selama proses pembelajaran para siswa banyak 

yang mengeluh seperti siswa merasa bosan dengan apa yang diajarkan oleh 

guru dan sikap siswa yang tidak mendengarkan saat guru sedang 

menerangkan di depan kelas dan munculnya rasa tidak percaya. Hal ini 
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terbukti karena setelah diadakan evaluasi pembelajaran siswa kelas V untuk 

pokok bahasan ”Mendengarkan Cerita” diperoleh hasil yang kurang 

memuaskan. Dari 36 siswa hanya 20 orang ( 55,5% ) yang berhasil mencapai 

nilai minimal 65 dan sebanyak 16 orang ( 44,5% ) masih di bawah kriteria 

ketercapaian minimal (KKM). Kegagalan tersebut merupakan masalah yang 

harus segera diatasi. Sebab, kemampuan mendengarkan merupakan 

kemampuan yang sangat penting bagi siswa. Kemampuan mendengarkan 

merupakan bekal bagi siswa untuk mempelajari Kompetensi Dasar (KD) 

yang lain dalam mata pelajaran bahasa Indonsia dan mata pelajaran yang lain. 

Bahkan kemampuan mendengarkan sebagai bekal bagi siswa dalam 

menjalani kehidupannya di masyarakat.  

Untuk mengatasi kegagalan tersebut, peneliti mempelajari beberapa 

buku model pembelajaran agar Proses belajar mengajar itu dapat berjalan 

efektif bila komponen yang berpengaruh saling mendukung dalam rangka 

mencapai tujuan. Misal keterkaitan siswa, motivasi siswa, metode mengajar 

guru bervariasi. Apabila penyajian materi itu menarik, siswa akan senang 

belajar karena siswa termotivasi. Sebaliknya cara penyajian yang monoton dan 

tidak banyak melibatkan siswa akan berakibat tidak tertarik dalam pelajaran 

yang disampaikan guru. 

Oleh sebab itu, model kerjasama kelompok merupakan salah satu 

model pembelajaran yang dapat membimbing para siswa mendefinisikan 

masalah, mengeksplorasi berbagai cakrawala mengenai masalah, 

pengumpulan data yang relevan serta mengarahkan atau membantu para siswa 
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menemukan informasi dan berperan sebagai sumber belajar, sehingga siswa 

saling bekerja sama dalam proses belajar. 

Sehingga diterapkannya model kerjasama kelompok siswa dapat 

meningkatkan keaktifan  dalam belajar sehingga hasil belajar yang dicapai 

akan meningkat, siswa mempunyai lebih banyak kesempatan untuk 

menghargai perbedaan dan mengurangi kecemasan dalam proses 

pembelajaran. Model kerjasama kelompok merupakan salah satu komponen 

model kontekstual yang dikenal dengan istilah masyarakat belajar. 

Departemen Pendidikan Nasional (2002a:15) menjelaskan, ”Konsep  

masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari 

kerjasama dengan orang lain.” Konsep tersebut menunjukkan bahwa 

masyarakat belajar, merupakan kumpulan individu yang bekerjasama dalam 

satu kesatuan kelompok yang setiap anggotanya bekerja sesuai dengan tugas 

dan fungsi yang telah disepakati sesuai dengan kompetensinya dan 

mempunyai hubungan tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah 

ditetapkan. Dengan cara kerjasama antar siswa dalam kelompok, peneliti 

yakin bahwa proses pembelajaran mendengarkan cerita  akan berlangsung 

secara efektif dan hasil belajar pun akan meningkat.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kemampuan Siswa dalam 

Mendengarkan Cerita melalui Kerjasama Kelompok pada siswa kelas Lima 

(V) SDN BANGKES IV Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. 

 



4 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul penelitian tersebut peneliti mengajukan pertanyaan 

penelitian sebagai rumusan masalah sebagai berikut. “bagaimanakah 

peningkatan kemampuan siswa dalam mendengarkan cerita melalui metode 

kerjasama kelompok? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mendengarkan cerita melalui kerjasama 

kelompokdenganmenggunkan media tape recorder. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini meliputi dua aspek yaitu aspek peneliti dan 

aspekkeilmuan. Kedua aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Manfaat bagi Peneliti 

Sebagai pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan pembelajaran 

kompetensi dasar mendengarkan cerita melalui kerjasama kelompok. 

Sebagai bahan diseminasi dalam kegiatan KKG tentang peningkatan 

kemampuan siswa dalam mendengarkan cerita melalui kerjasama 

kelompok. 

Sebagai bahan diskusi tindak lanjut dengan kepala-kepala sekolah dan 

para pengawas sekolah tentang bagaiman cara meningkatkan kemampuan 

siswa dalam mendengarkan cerita melalui kerjasama kelompok 
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b. Manfaat Keilmuan 

Memberikan kontribusi kepada para siswa tentang bagaimana cara  

meningkatkan kemampuannya dalam mendengarkan cerita melalui 

kerjasama kelompok. 

Memberikan kontribusi kepada seluruh anggota KKG di tingkat 

kecamatan dan di tingkat kota pamekasan tentang bagaimana cara  

meningkatkan kemampuan siswa dalam mendengarkan cerita melalui 

kerja-sama kelompok. 

Memberikan kontribusi kepada para pengawas sekolah dan kepala 

sekolah tentang bagaimana cara  meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mendengar-kan cerita melalui kerjasama kelompok. 

Memberikan kontribusi kepada kepala bidang pendidikan dasar dan 

jajarannya tentang bagaimana cara  meningkatkan kemampuan siswa 

dalam men-dengarkan cerita melalui kerjasama kelompok. 

1.5. Pengertian Istilah Dalam Judul  

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran istilah dalam judul, maka 

penulis akan menguraikan istilah - istilah dalam judul pada proposal ini, yaitu : 

1. Model pembelajaran adalah :  cara mengajar secara umum yang dapat diterapkan 

pada semua mata pelajaran, misalnya mengajar dengan ceramah, ekspositori, 

tanya jawab, penemuan terbimbing dan sebagainya. 

2. Kerjasama kelompok adalah : pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh 

individu tapi dikerjakan secara bersamaan oleh dua orang atau lebih 

dengan tujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan 
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3. Penelitian tindakan kelas adalah : pengembangan keterampilan guru 

berdasarkan persoalan-persoalan pembelajaran yang dihadapi guru di 

kelasnya sendiri, dan bukannya bertujuan untuk pencapaian pengetahuan 

umum dalam bidang pendidikan. 


