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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi bagi setiap manusia untuk 

berinteraksi dengan orang lain. Di dalam berkomunikasi dengan 

menggunakan berbagai alat komunikasi baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung kita perlu melakukan kegiatan menyimak. Komunikasi 

dinyatakan sebagai proses karena  merupakan sebuah aktivitas yang dinamik 

yang dicirikan oleh tindakan, perubahan dan gerakan (Herry. 2012: 5). Pada 

saat kegiatan mendengar terjadi pemahaman pengetahuan tentang kaidah-

kaidah kebahasaan selain itu juga terjadi pada pemahaman pesan atau 

penafsiran pesan yang dikehendaki oleh pembicara. Kegiatan menyimak pada  

hakikatnya terjadi ketika kita melakukan suatu dialog percakapan, misalnya 

saja dialog di keluarga, baik antara orang tua dan anak, bahkan anak-anak 

dengan anak-anak. Tak hanya didalam keluarga saja diluar lingkungan 

keluargapun dialog itu terjadi contohnya di lingkungan sekolah, dilingkungan 

masyarakat, dilingkungan bermain dan sebagainya. Kegiatan menyimak 

memiliki peran bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu: landasan berpikir 

berbahasa, penunjang ketrampilan berbicara, membaca dan menulis, pelancar 

komunikasi lisan, penambah infomasi. Fakta yang ada dilapangan mengenai 

kegiatan menyimak membuktikan bahwa kegiatan menyimak masih kurang 

diminati oleh peserta didik dan menjadi masalah utama yang harus 
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diselesaikan terutama di dunia pendidikan. Kurangnya minat menyimak pada 

peserta didik terlihat pada saat kegiatan pembelajaran di SD Negeri Totosari 

Nomer 102 Surakarta dimana peneliti melakukan penelitian, peserta didik 

kurang antusias dan aktif dalam kegiatan menyimak. Peserta didik terlihat 

asik sendiri dan tidak memperhatikan guru pada saat proses pembelajaran. 

Dengan kurangnya perhatian siswa dalam kegiatan menyimak dapat 

mengakibatkan nilai siswa  tidak dapat mencapai KKM yang ditentukan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas VI SD Negeri Totosari 

Nomor 102 Surakarta, proses pembelajaran menyimak suatu cerita masih 

kurang dapat dikuasai peserta didik. Pembelajaran yang berlangsung masih 

memiliki kendala-kendala seperti : belum menggunakan media khusus, dan 

juga belum menggunakan strategi yang inovatif dalam kegiatan belajar 

mengajar. Dengan adanya hal tersebut berpengaruh pada minat belajar peserta 

didik, hal ini terbukti ketika guru meminta peserta didik untuk menyimak 

sebuah bacaan/cerita yang dibacakan guru, peserta didik ada yang asik 

sendiri, tidak memperhatikan, berbicara sendiri dengan teman sebangku. 

Sebagian peserta didik mengalami kesulitan untuk mengungkapkan pendapat 

ketika guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tersebut 

atau meminta siswa untuk menceritakan kembali isi dari bacaan tersebut. 

Siswa kurang aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sedang 

berlangsung . selain itu, Setelah melakukan wawancara dengan guru kelas VI 

siswa yang memiliki minat menyimak yang baik hanya sekitar 50%. Padahal 
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KKM pada mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 65 dan siswa yang dapat 

mencapai KKM tersebut hanya sekitar 57% saja. 

Dalam ilmu pendidikan atau kegiatan pembelajaran di sekolah 

menyimak adalah tugas yang sering dilakukan siswa untuk dapat memahami 

makna dari materi yang disampaikan terutama pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Ketrampilan berbahasa pada umumnya mencakup empat segi yaitu 

ketrampilan menyimak, ketrampilan berbicara, ketrampilan membaca dan 

ketrampilan menulis. Menurut De Vito dalam ( Herry Hermawan 2012: 31) 

orang dewasa meluangkan sekira 45% untuk menyimak, 30% berbicara, 16% 

untuk membaca dan 9 % untuk menulis. Padahal seperti yang kita ketahui 

bahwa di dalam proses belajar mengajar pada pelajaran bahasa Indonesia 

anak harus menguasai semua ketrampilan yang ada untuk dapat mencapai 

KKM yang telah ditentukan. Apabila ketrampilan menyimak dapat meningkat 

maka akan menunjang ketrampilan-ketrampilan yang lain. Menyimak sebagai 

ketrampilan berbahasa yang pertama kali harus dikuasai seseorang dan 

mempunyai peranan penting sebagai awal dari ketrampilan-ketrampilan 

bahasa yang lainnya. Pada saat seorang bayi belajar berbicara, dia menyimak 

bunyi-bunyi yang dia dengar kemudian berusaha menirukan walaupun belum 

mengerti makna bunyi-bunyi tersebut. Demikian juga pada seseorang yang 

belajar membaca dan menulis, dia harus menyimak cara membaca dan 

menulis dari guru yang mengajarinya. 

Ketrampilan menyimak memiliki peran yang penting dalam usaha 

mempelajari banyak hal apalagi di dunia pendidikan. Setiap pelajaran di 
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sekolah memerlukan ketrampilan menyimak. Guru menjelaskan materi 

sebagian besar menggunakan metode ceramah atau dengan berbicara. 

Disinilah ketrampilan menyimak sangat dibutuhkan. Melihat pentingnya 

ketrampilan menyimak, maka ketrampilan tersebut harus diajarkan sejak dini 

dalam pelajaran Bahasa di Sekolah Dasar. Hal tersebut dilakukan sebagai 

landasan untuk jenjang pendidikan yang selanjutnya.  

Perlu diketahui bahwa ketrampilan menyimak adalah hal yang paling 

susah untuk dikuasai oleh siswa, hal itu sangat merugikan bagi siswa, siswa 

dapat mengalami kesusahan dalam memahami materi-materi yang 

disampaikan. Ketrampilan menyimak merupakan kegiatan untuk menggali 

informasi-informasi penting dalam pemahamankebahasaan dan penafsiran 

pesan, bahkan kegiatan ini adalah kegiatan penunjang sebelum masuk pada 

tahap ketrampilan menulis dan berbicara. Ketrampilan tersebut perlu 

ditingkatkan untuk menunjang keaktifan dan kemampuan peserta didik, tidak 

hanya dimulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA/SMK bahkan 

perguruan tinggi ketrampilan berbahasa sangat dibutuhkan. Akan tetapi, tidak 

semua peserta didik mampu memenuhi semua ketrampilan yang ada. 

Menyimak merupakan minat yang sulit untuk dikuasai peserta didik, entah 

karena faktor malas atau faktor yang lainnya. Padahal sangat dirasa bahwa 

ketrampilan menyimak adalah kunci utama untuk dapat memahami kata 

dengan baik.  

Permasalahan kurangnya minat menyimak sangat sering kita temui di 

berbagai bidang pendidikan, dan juga tingkat pendidikan, dengan demikian 
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guru harus dapat mengatasi masalah tersebut dengan berbagai pertimbangan-

pertimbangan mengenai pelaksanaan pembelajaran baik strategi maupun 

metode yang digunakan untuk dapat meningkatkan ketrampilan menyimak 

peserta didik. Dengan permasalahan ini guru dapat mengetahui faktor-faktor 

yang menyebabkan kurangnya minat menyimak peserta didik pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, selain itu guru juga dapat meningkatkan 

ketrampilan menyimak peserta didik dengan penyelesaian permasalahan yang 

akan digunakan. Karena menyimak dirasa adalah ketrampilan berbahasa yang 

pokok, maka dengan adanya permasalan tersebut dapat membawa pengaruh 

yang besar pada peserta didik. Apabila permasalahan ini tidak segera 

diselesaikan maka, dikawatirkan dapat menimbutkan tingkat kemalasan pada 

peserta didik dalam menyimak, dapat menurunkan tingkat prestasi siswa dan 

menurunkan hasil belajar siswa, untuk itu permasalahan ini harus segera 

diatasi dengan menggunakan salah satu strategi inovatif yaitu cooperative 

script.  Guru harus dapat meningkatkan minat menyimak pada diri peserta 

didik dari dini agar peserta didik dapat terbiasa dan dapat lebih meningkatkan 

ketrampilan dalam menyimak.  

Sehubung dengan pernyataan diatas, di dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah dasar ketrampilan menyimak menjadi salah satu bagian ketrampilan 

berbahasa yang harus diajarkan kepada peserta didik dan dikuasai oleh 

peserta didik. Salah satu bentuk ketrampilan menyimak tersebut adalah 

ketrampilan menyimak sebuah bacaan/cerita. Tindakan kelas yang digunakan 

harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi peserta didik. 
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Strategi cooperative script adalah kesepakatan antara siswa dengan guru 

dan siswa dengan siswa untuk berkolaborasi memecahkan suatu masalah 

dalam pembelajaran dengan cara-cara yang kolaboratif seperti halnya 

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial siswa 

(Brousseau dalam Hadi, 2007: 25). 

  

Pembelajaran cooperative script berpijak pada faham konstruktivisme, 

pada pembelajran ini terjadi kesepakatan antara siswa tentang aturan-aturan 

dalam berkolaborasi. Masalah yang dipecahkan bersama akan disimpulkan 

bersama, peran guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk 

mencapai tujuan belajar.  

Dari uraian latar belakang diatas penelitian yang berjudul meningkatkan  

ketrampilan menyimak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VI SD 

Negeri Totosari Nomer 102 Surakarta dengan menggunakan strategi 

cooperative script menarik untuk dilakukan sebuah penelitian tindakan kelas 

yang mengarah pada pengembangan dan minat ketrampilan menyimak. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil identifikasi 

masalah diantaranya: 

1. Kurangnya minat menyimak pada siswa kelas VI SD 

2. Belum menggunakan strategi yang inovatif dalam proses pembelajaran 

3. Metode pembelajaran yang masih konvesional 

4. Pembelajaran Bahasa Indonesia yang masih monoton 

5. Kurangnya interaksi guru dan peserta didik pada saat pembelajaran. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat diambil rumusan 

masalahannya sebagai berikut: 

“Apakah penerapan strategi cooperative script dapat meningkatkan 

ketrampilan menyimak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VI SD 

SD Negeri Totosari Nomer 102 Surakarta tahun ajaran 2013/2014?” 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar suatu 

penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan-batasan tentang obyek yang 

diteliti. 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan 

menyimak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui penerapan strategi 

cooperative script kelas VI SD NegeriTotosari Nomer 102 surakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis berkaitan dengan teori-teori yang yang terkait dengan 

penelitian yang dilaksanakan. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

perbaikan proses pembelajaran di SD yang diteliti. Khususnya dalam 

meningkatkan ketrampilan menyimak pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Dapat jga digunakan sebagai acuan, referensi ataupun rujukan 

bagi peneliti yang akan datang yang akan melakukan penelitian yang 

serupa dengan penelitian tersebut. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dengan menggunakan strategi cooperative script dapat 

meningkatkan ketrampilan menyimak siswa dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas VI SD Negeri Totosari Nomer 102 Surakarta, 

sehingga lebih baik dari sebelumnya dan hasil belajar mata pelajaran 

Bahasa Indonesia akan lebih meningkat 

b. Bagi Pendidik atau Guru 

Dapat memberikan masukkan penggunakan strategi inovatif 

tentang penerapan strategi cooperative script di dalam proses 

pembelajarannya, serta dapat menjadi sumber motivasi bagi guru 

untuk meningkatkan proses pembelajaran Bahasa Indonesia agar lebih 

dipahami siswa dan dapat pula dijadikan sebagai alternatif dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan masukan bagi sekolah untuk dapat mengoptimalkan 

proses pembelajaran dalam menggunakan strategi yang inovatif dan 

dapat dijadikan masukkan untuk dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran dan mutu pendidikan di sekolah yang di teliti sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD Negeri Totosari 

Nomer 102 Surakarta. 

 


