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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini menguraikan tentang (1) latar belakang, (2) identifikasi masalah, 

(3) rumusan masalah, (4) manfaat penelitian, dan (5) definisi istilah. Paparan lebih 

lanjut sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang 

Keterampilan berbahasa Indonesia dibagi menjadi empat, yaitu 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan membaca serta 

keterampilan menulis. Menyimak sebagai keterampilan utama, karena 

keterampilan menyimak menjadi dasar atau menjadi landasan untuk suksesnya 

penguasaan keterampilan berbahasa yang lain (Mudjianto dan Susanto, 2010:2). 

Kemampuan menyimak dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat maupun 

di sekolah memegang peranan penting. Hampir setiap orang dihadapkan pada 

kegiatan berbicara dan menyimak sepanjang harinya. Berbagai informasi dapat 

diperoleh melalui menyimak. Kemampuan menyimak juga memiliki pengaruh 

terhadap keterampilan berbahasa lainnya seperti berbicara, membaca, dan 

menulis. Kemampuan menyimak pun secara langsung akan memepengaruhi hasil 

belajar yang akan dicapai siswa. Oleh karena itu, kemampuan menyimak perlu 

mendapat pembinaan yang baik.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1450), menyimak diartikan 

mendengar (memperhatikan) baik-baik apa yang diucapkan atau yang dibaca 
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orang. Ghazali (2013:168) menyatakan bahwa menyimak adalah sebuah sarana 

untuk memulai produksi bahasa lisan atau berbicara, di mana yang dimaksud 

dengan berbicara disini adalah meniru teks-teks yang diajarkan secara lisan. 

Dengan demikian, kemampuan menyimak merupakan kemampuan mendengarkan 

dengan cermat suatu kata atau bunyi yang diucapkan sehingga dapat dipahami 

makna, pesan, maupun gagasan yang terkandung di dalamnya 

Dalam menyimak cerita, seorang penyimak cerita diharapkan 

mendapatkan hiburan dan mendapatkan nilai-nilai dari cerita yang disimak. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:263) cerita adalah tuturan yang 

membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal (peristiwa, kejadian, dan 

sebagainya). Cerita dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Musfiroh 

(2005:81) cerita dapat digolongkan menjadi tiga jenis, antara lain: (a) cerita 

rakyat, cerita yang diketahui nama pengarangnya (anonym) dan disampaikan 

secara lisan dari mulut kemulut dari generasi ke generasi, (b) cerita fiksi modern, 

cerita imajinatif yang diciptakan oleh seseorang berdasarkan kehidupan sehari-

hari, (c) cerita faktual, cerita yang didasarkan pada peristiwa faktual yang dialami 

oleh seseorang atau sekelompok orang.  

Tanggal 28 April 2016 peneliti melakukan studi penelitian. Peneliti 

melakukan wawancara terhadap guru kelas II. Wawancara ini digunakan untuk 

mengetahui kondisi awal pembelajaran menyimak cerita. Dari hasil wawancara 

diketahui bahwa pembelajaran menyimak cerita sudah sesuai Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran. Cara guru mengajar Bahasa Indonesia sudah 

disesuaikan pada RPP dan mengkondisikan kelas agar siswa lebih tenang dan 

memperhatikan pada saat guru menerangkan materi. Dengan menggunakan buku 
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teks yang disediakan sekolah hasil belajar siswa masih dibawah rata-rata, Ada 

beberapa siswa yang sulit menerima pelajaran karena terdapat siswa yang 

cenderung mengganggu siswa lain dan siswa yang tidak memperhatikan guru saat 

memberikan materi. Adapun siswa merasa bosan dengan materi cerita karena 

pembawaan materi hanya menggunakan buku teks tanpa adanya media yang 

membuat antusias siswa. 

Hasil penelitian Dewi (2012) yang berjudul Penggunaan Media Video 

untuk Meningkatkan Kemampuan Menyimak Cerita pada Siswa Kelas V SDN 

Sekarpuro, Kabupaten Malang menunjukkan bahwa menyimak cerita 

menggunakan media video berjalan sangat baik, siswa terlihat antusias, suasana 

pembelajaran menjadi menyenangkan, dan siswa lebih berkonsentrasi dalam 

menyimak cerita. Selanjutnya, hasil penelitian Fiyanto (2012) yang berjudul 

Peningkatan Kemampuan Menyimak Cerita melalui Media Film pada Siswa 

Kelas V di SDN Pendem 01 Kota Batu menunjukkan peningkatan nilai rata-rata 

menjadi 77,33 peningkatan yang terjadi dari siklus I ke siklus II adalah 8,33 

(12,07%). 

Penelitian Franata (2014) yang berjudul Penggunaan Media Computer 

Assisted Instruction (CAI) untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Cerita 

pada Siswa Kelas V SDN Sidomulyo 04 Kabupaten Lumajang menggunakan 

metode PTK. Penelitian ini menghasilkan nilai rata-rata aktivitas siswa dalam 

menyimak cerita mencapai 72,88 dengan kriteria baik pada siklus I. Untuk rata-

rata nilai keterampilan menyimak cerita siswa pada siklus II mencapai 73,84 

dengan kriteria baik. 
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Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa media dapat 

mempermudah guru dalam memahamkan materi kepada siswa. Siswa jadi mudah 

belajar ketika guru mampu menggunakan media dalam pembelajaran. Oleh karena 

itu, peneliti akan menggunakan media untuk mengajarkan pembelajaran 

menyimak cerita, yaitu wayang kertas. 

Media pembelajaran sangat berperan dalam proses pembelajaran untuk 

menjelaskan hal-hal abstrak maupun dapat mewakili guru sebagai alat bantu 

proses pembelajaran dan meningkatkan proses pembelajaran yang menyenangkan, 

kreatif, dan tidak membosankan. Selain itu, penggunaan media dapat mengurangi 

dominasi guru saat pembelajaran sehingga siswa lebih banyak kesempatan untuk 

belajar secara mandiri ataupun kelompok. Media pembelajaran bisa dikatakan 

sebagai alat yang bisa merangsang siswa sehingga terjadi proses belajar (Haryono, 

2014:47).  

Kesenian wayang menjadi kesenian tradisional yang masih dikenal hingga 

saat ini. Menurut Lisbijanto (2013:1) wayang adalah jenis seni pertunjukan yang 

mengisahkan seorang tokoh atau kerajaan dalam dunia perwayangan. Ada 

beberapa bentuk wayang, yaitu wayang wong, wayang kulit, wayang golek, 

wayang klithik dan masih di gemari masyarakat saat ini.  

Media wayang yang digunakan pada pembelajaran menyimak tidak terbuat 

dari kulit seperti pada wayang kulit ataupun wayang golek yang terbuat dari kayu. 

Namun, peneliti menggunakan kertas sebagai bahan pembuatan wayang dan 

sesuai bentuk objek pada cerita, sehingga media ini disebut sebagai media wayang 

kertas. Dengan media wayang kertas sebagai penunjang proses pembelajaran, 

siswa akan lebih tertarik dan antusias dalam menyimak cerita yang disampaikan. 
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Setiap media pembelajaran yang digunakan memiliki keunikan dan ciri 

khas masing-masing. Oleh karena itu, peneliti memilih judul penelitian 

“Pengaruh Penggunaan Media Wayang Kertas terhadap Kemampuan 

Menyimak Cerita Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas II SD Negeri 

Tumpakrejo 01 Kecamatan Kalipare”. Alasan pemilihan kelas II sebagai subjek 

penelitian, yaitu 1) kegiatan menyimak cerita dilakukan di kelas II yang 

didasarkan pada Permendikbud Nomor 24 tahun 2016, 2) pembelajaran 

kemampuan menyimak cerita secara implisit ada di Kompetensi Inti 3, dan 3) 

kompetensi menyimak cerita secara implisit terdapat di Kompetensi Dasar 3.8. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kemampuan menyimak cerita siswa kelas II SD Negeri Tumpakrejo 01 

Kecamatan Kalipare masih kurang maksimal dan mereka cenderung ramai atau 

tidak kondusif saat pembelajaran menyimak cerita. Kondisi ini dikarenakan ada 

beberapa siswa yang cenderung mengganggu siswa lain. Selain dari faktor siswa, 

faktor guru juga berperan dalam kurang efektifnya pelajaran menyimak. Dalam 

menyampaikan materi pembelajaran menyimak, guru tidak menggunakan media, 

tetapi hanya menggunakan buku teks yang disediakan oleh sekolah. Guru 

mendominasi pembelajaran dengan ceramah dan pemberian materi yang terbatas. 

Hal ini menyebabkan siswa kurang antusias saat pembelajaran menyimak cerita 

karena dinilai membosankan dan monoton. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 
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Adakah pengaruh penggunaan media wayang kertas terhadap kemampuan 

menyimak cerita siswa kelas II SD Negeri Tumpakrejo 01 Kecamatan 

Kalipare? 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini, yaitu mendeskripsikan pengaruh penggunaan media wayang kertas 

terhadap kemampuan menyimak cerita siswa kelas II SD Negeri Tumpakrejo 01 

Kecamatan Kalipare.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun penjelasannya adalah sebagai 

berikut. 

a) Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan 

teori pembelajaran. Hal ini bertujuan agar dapat memperbaiki mutu pendidikan, 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran, dan menciptakan suasana pembelajaran 

yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. 

b) Manfaat Praktis  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru 

Bahasa Indonesia dan bagi peneliti selanjutnya. Pertama, bagi guru Bahasa 

Indonesia, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif 

rujukan media pembelajaran untuk dipilih dan diterapkan pada pembelajaran, 

khususnya pembelajaran keterampilan menyimak cerita. Kedua, bagi peneliti 
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selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai penggunaan 

media lain dalam pembelajaran menyimak cerita. Selain itu, peneliti selanjutnya 

juga dapat mengembangkan media wayang menjadi lebih bervariasi lagi. 

 

1.6 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh 

penggunaan media wayang kertas terhadap kemampuan menyimak cerita siswa 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas II SD Negeri Tumpakrejo 01 

Kecamatan Kalipare. Pengaruh penggunaan media wayang kertas terhadap 

kemampuan menyimak cerita ini dilihat dari beberapa aspek, yaitu penentuan 

tema, tokoh, latar, alur, dan amanat. 

 

1.7 Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

a) Kemampuan menyimak adalah kemampuan mendengarkan dengan cermat 

suatu kata atau bunyi yang diucapkan sehingga dapat dipahami makna, 

pesan, maupun gagasan yang terkandung di dalamnya. 

b) Media wayang kertas adalah alat bantu pembelajaran yang terbuat dari 

bahan kertas karton dengan bentuk objek sesuai isi dalam cerita. 

c) Cerita adalah tuturan yang menyampaikan bagaimana terjadinya suatu hal 

(peristiwa, kejadian, dan sebagainya). Kemampuan menyimak cerita perlu 

dilatih dengan baik, agar lebih mengetahui isi yang telah disampaikan. 


