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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dasar pembelajaran Bahasa Indonesia adalah pembelajaran 

ketrampilan berbahasa yaitu ketrampilan-ketrampilan yang ditekankan 

pada ketrampilan reseptif dan ketrampilan produktif. Ketrampilan 

berbahasa memiliki 4 unsur pendukungnya, yakni (a) ketrampilan 

menyimak, (b) ketrampilan berbicara, (c) ketrampilan membaca, dan (d) 

ketrampilan menulis. Tiap unsur ini sangat erat hubungannya dengan 

proses yang mendasari bahasa. Ketrampilan berbahasa bisa dikuasai 

apabila seseorang rajin berlatih. Melatih ketrampilan berarti pula melatih 

kecakapan berfikir. 

 Keempat ketrampilan berbahasa diatas merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tapi hanya dapat dibedakan. 

Ketrampilan yang satu tergantung kepada ketiga ketrampilan yang lain. 

Oleh karena itu, siswa diharapkan memiliki ketrampilan berbahasa yang 

lengkap. Salah satu dari keempat ketrampilan tersebut adalah ketrampilan 

menyimak.  

“Ketrampilan menyimak adalah suatu proses kegiatan 
mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 
pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh 
informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna 
komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui 
ujaran atau bahasa lisan.” (Tarigan, 1986: 28).  
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Ketrampilan menyimak dan berbicara adalah ketrampilan yang 

paling tua di antara keempat ketrampilan berbahasa. Jauh sebelum 

manusia mengenal tulisan, ketrampilan menyimak dan berbicara sudah 

digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi, sebagai media 

pengajaran atau pendidikan dalam keluarga, dalam kelompok-kelompok 

masyarakat. Pengajaran bahasa, baik pada masyarakat tradisional maupun 

masyarakat modern dimulai dengan menyimak dan berbicara. 

 Menyimak harus dikenalkan kepada peserta mulai sejak dini. Agar 

peserta didik dapat terbiasa melakukan ketrampilan tersebut. Salah satu 

bentuk ketrampilan menyimak yang harus dimiliki oleh siswa adalah 

ketrampilan menyimak dongeng. Ketrampilan menyimak dongeng 

memiliki banyak manfaat bagi siswa yaitu meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi siswa dengan baik, membentuk karakter siswa, 

memberikan sentuhan manusiawi, dan mengembangkan kemampuan siswa 

dalam berbahasa melalui pesan yang tersirat di dalam dongeng yang 

diperdengarkan kepada siswa. 

Pengajaran menyimak lama sekali kurang diperhatikan. Biasanya 

pengajaran menyimak dianggap inklusif dalam pelajaran aspek bahasa 

lainnya. Keadaan tersebut menimbulkan berbagai kepincangan. Teori 

menyimak kurang digali dan dipahami, tidak ada panduan bagaimana 

mengajarkan menyimak. Hal yang sama terjadi juga dalam pengajaran 

menyimak dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pengajaran 

menyimak telah diabaikan.  
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Berdasarkan wawancara dengan guru kelas II di SD Negeri 2 

Sambon, ketrampilan menyimak dongeng di kelas tersebut masih rendah 

hal ini dilihat dari hasil ulangan harian pada materi menyimak dongeng 

menunjukkan bahwa siswa yang belum tuntas mencapai  40% dari 22 

siswa. Dengan batas ketuntasan (KKM) adalah ≤63. Permasalah ini 

muncul disebabkan karena guru hanya menggunakan metode ceramah 

sehingga menyebabkan banyak siswa yang merasa bosan dan kurang 

berminat pada pembelajaran menyimak dongeng. Selain itu, guru merasa 

kesulitan untuk menemukan media yang tepat untuk membelajarkan 

ketrampilan menyimak dongeng. 

Berhasil tidaknya proses pembelajaran Bahasa Indonesia di 

Sekolah Dasar ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

kreatifitas dan inovatif guru dalam melaksanakan pembelajaran. Guru 

yang juga berperan sebagai fasilitator diharapkan dengan segala 

kemampuannya  dapat memfasilitasi siswa dalam pelajaran Bahasa 

Indonesia, dalam hal ini metode dan sarana media pembelajaran yang 

memadai dan relevan memungkinkan siswa mengembangkan ketrampilan 

menyimak secara maksimal. 

Berdasarkan hasil diskusi dengan guru kelas II SD Negeri 2 

Sambon, untuk mengatasi hal tersebut guru harus mengubah metode 

konvensional yang selama ini dia pakai dengan metode yang telah 

disepakati bersama dengan peneliti yaitu dengan menggunakan metode 

demonstrasi. Selain metode, untuk menarik minat para siswa kelas II juga 
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dibutuhkan media penunjang pembelajaran, peneliti serta guru kelas II 

sepakat menggunakan media Hand Puppet yang dipercaya dapat menarik 

perhatian para siswa. 

Metode merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru dalam 

membelajarkan kepada siswa. Penggunaan metode yang efektif dapat 

menunjang keberhasilan siswa. Metode memiliki suatu karakteristik 

tertentu yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam 

penyampaian materi. Selain metode, media pembelajaran merupakan 

unsur yang amat penting dalam proses pembelajaran. Kedua unsur tersebut 

saling berkaitan satu sama lain. Pemilihan salah satu metode mengajar 

tertentu akan mempengaruhi jenis media yang digunakan. 

 Media pembelajaran bagi seorang siswa merupakan hal yang 

menarik dan menggembirakan. Guru yang mengajar dengan media akan 

mendorong motivasi belajar siswa. Dalam dunia pendidikan dan 

pembelajaran, peranan media sangat penting dalam pengajaran menyimak. 

Guru hendaknya menggunakan media untuk membantu keberhasilan 

tugasnya sebagai pengajar. 

 Sebagian guru cenderung hanya kadang-kadang saja untuk 

memanfaatkan media pembelajaran, padahal media merupakan salah satu 

komponen pembelajaran dari sistem pembelajaran secara menyeluruh. 

Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus diperhatikan 

guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kenyataannya pelaksanaan 

penggunaan media dan metode pembelajaran sering terabaikan dengan 
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berbagai alasan. Alasan yang klasik sering muncul antara lain terbatasnya 

waktu, guru terbiasa melaksanakan kegiatan belajar dengan sistem 

konvensional atau guru sendiri malas menggunakan media dan malas 

untuk menerapkan metode, mereka hanya ingin mencari kepraktisan dalam 

mengajarnya.  

Untuk memecahkan masalah tersebut maka solusinya yaitu dengan 

dibantu oleh metode demonstrasi dengan menggunakan media hand 

puppet dalam kegiatan menyimak dongeng. Metode demonstrasi adalah 

cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan 

kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang 

dipelajari. Baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan 

penjelasan lisan. Dengan metode demonstrasi proses penerimaan siswa 

terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam sehingga 

membentuk pengertian dengan baik dan sempurna, juga siswa dapat 

mengamati dan memperhatikan yang diperlihatkan selama pelajaran 

berlangsung. 

. Hand Puppet adalah sebuah istilah dari bahasa inggris yang 

berarti boneka tangan. Hand Puppet dikenal sebagai alat peraga dalam 

dongeng. Media hand puppet ini dipercaya dapat membantu guru dalam 

meningkatkan kemampuan menyimak dongeng pada siswa. Dengan 

menggunakan media hand puppet dapat mempermudah guru dalam 

memvisualisasikan dongeng yang dibacakan kepada siswa. Hal ini senada 

dengan pendapat Prof. Dr. Henry Guntur Tarigan, 1987 : 3 bahwa 
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“Berbicara dengan bantuan alat peraga akan menghasilkan penangkapan 

informasi yang lebih baik pada pendidikan menyimak”.  Karena selain 

lucu, media ini sudah dikenal anak dan sangat dekat dengan anak. 

Penggunaan hand puppet itu sendiri juga tidak sulit, guru hanya 

memasukkan jari-jari tanganya ke lubang yang tersedia dibawah boneka 

tersebut, lalu menggerakkanya sesuai dengan isi dongeng yang dibacakan. 

Dengan penggunaan media hand puppet diharapkan dapat membangkitkan 

minat siswa untuk menyimak dongeng.  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menganggap perlu 

meneliti tentang menerapan metode demonstrasi dengan menggunakan 

media hand puppet sebagai sarana atau media untuk meningkatkan 

kemampuan menyimak dongeng.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Atas dasar latar belakang tersebut terdapat beberapa permasalahan yang 

terjadi dalam pembelajaran, yaitu : 

1. Metode yang digunakan guru masih konvensional, guru masih 

menggunakan metode ceramah dimana dalam pembelajaran masih 

berpusat pada guru (teacher center). 

2. Alat peraga kurang memadai, hal ini dikarenakan di SD tersebut 

memang belum memiliki alat peraga pembelajaran Bahasa Indonesia. 

3. Siswa pasif dalam pembelajaran. 
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4. Ketrampilan menyimak di kelas rendah masih rendah, hal ini dapat 

dilihat dari hasil menymak dongeng bahwa 40% dari 22 siswa belum 

lulus KKM. (dengan KKM  ≤63) 

 

C. Batasan Masalah 

Permasalahan yang peneliti teliti dalam peneltian ini di fokuskan 

pada penerapan metode demonstrasi dan pemanfaatan Hand Puppet 

sebagai penunjang dalam keberhasilan pembelajaran ketrampilan 

menyimak dongeng. 

 

D. Perumusan Masalah 

Mengingat pentingnya pembelajaran menyimak, hal ini harus 

mendapatkan perhatian yang mendalam dari guru. Maka dalam 

kesempatan ini penulis akan mengangkat masalah, yaitu : “Apakah dengan 

menerapkan metode demonstrasi dengan menggunakan media Hand 

Puppet dapat meningkatkan ketrampilan menyimak dongeng siswa kelas II 

SD Negeri 2 Sambon, Boyolali ?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian 

ini adalah “Untuk meningkatkan ketrampilan menyimak dongeng siswa 

kelas II SD Negeri 2 Sambon, Boyolali dengan menerapkan metode 

demonstrasi dengan menggunakan media Hand Puppet” 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang mencakup 

aspek teoritis dan praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Dimaksudkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan 

pengembangan salah satu teori belajar sehingga dapat dipakai untuk 

referensi dalam upaya pelaksanaan penelitian lebih lanjut dalam aspek 

pengembangan teori yang sama namun di kelas yang berbeda. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi peserta didik 

Dapat meningkatkan motivasi serta kemampuan menyimak 

dongeng bagi peserta didik. 

b. Manfaat bagi mahasiswa yang bertindak sebagai peneliti 

Sebagai acuan pembanding dalam penelitian pengajaran 

Bahasa Indonesia, khususnya pada ketrampilan menyimak. Dan 

sebagai informasi tambahan lebih lanjut untuk memperluas 

wawasan tentang ketrampilan menyimak dongeng dengan 

menggunakan metode demonstrasi dan menggunakan media Hand 

Puppet 

c. Manfaat bagi guru bidang studi Bahasa Indonesia 

Sebagai sumber informasi untuk melakukan pengajaran, 

sehingga peserta didik memiliki motivasi dengan materi yang 

diajarkan dan profesi akademik guru akan semakin meningkat.  
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d. Manfaat bagi sekolah 

Mampu mendorong pikiran sekolah untuk memotivasi 

semangat para guru untuk mengadakan penelitian yang sejenis, 

sehingga dapat meningkatkan kinerja guru yang diharapkan. Dan 

dapat meningkatkan mutu sekolah.  

 

 

 


