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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam mempelajari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, ada hal-hal 

yang perlu diperhatikan. Seperti halnya bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris 

juga terdapat beberapa ketrampilan yang harus diperhatikan dan dipelajari untuk 

bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Ketrampilan-ketrampilan tersebut 

antara lain : Listening (mendengarkan), Reading (membaca), Speaking 

(berbicara), dan Writing (menulis). Pembelajaran bahasa Inggris dikatakan efektif 

jika dalam pembelajaran tersebut dapat mencakup keempat ketrampilan di atas 

sebagai suatu kesatuan.  

Ada 3 teori dalam pembelajaran bahasa Inggris, salah satu teori tersebut 

adalah Acquisition Theory. Menurut Stephen Krashen seperti dikutip Evelyn 

(2010:9) dalam English Made Easy untuk belajar bahasa Inggris, seseorang tidak 

perlu belajar secara formal. Acquisition yaitu proses belajar bahasa secara alami 

dari pengalaman langsung dalam berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Dengan 

kata lain cukup berpengalaman langsung berkomunikasi, seseorang dapat 

menguasainya seperti halnya seorang anak kecil yang secara alami dapat berbicara 

sesuai bahasa ibunya. Dengan melakukan latihan-latihan Listening diharapkan 

akan menciptakan suasana yang lebih alami dalam belajar bahasa Inggris karena 

siswa terbiasa mendengarkan ucapan dan lafal dalam bahasa Inggris. Akan tetapi 

apa yang terjadi di Indonesia tidak seperti itu. Anak-anak masih banyak yang 

mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing. 

Sekolah menjadi salah satu tempat pembelajaran bahasa asing khususnya 
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bahasa Inggris di Indonesia. Siswa dibekali dengan 4 ketrampilan dasar dalam 

belajar bahasa Inggris, yaitu Listening, Reading, Speaking, dan Writing yang 

seharusnya membuat siswa lebih mudah belajar bahasa Inggris. Sebagai syarat 

kelulusan, pemerintahpun menginstruksikan adanya ujian akhir untuk mata 

pelajaran bahasa Inggris. Model ujian akhir nasional yang diujikan pada Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) menggunakan model TOEIC like test yang di 

dalamnya mencakup 2 ketrampilan dasar, Listening dan Reading.  

SMKN 8 Surakarta sebagai salah satu SMK Negeri di Surakarta juga 

melaksanakan ujian akhir nasional yang menggunakan model TOEIC like test.  

Model TOEIC like test terbagi menjadi 2 bagian soal yaitu : 15 soal Listening dan 

35 soal Reading. Oleh karena itu, dalam melakukan pembelajaran bahasa Inggris 

selalu memasukkan 4 unsur ketrampilan dasar agar siswa bisa mengerjakan soal 

ujian nasional. Akan tetapi apa yang terjadi di sekolah tersebut, kebanyakan siswa 

mengalami kesulitan dalam menguasai bahasa Inggris khususnya ketrampilan 

Listening.  

Pengenalan Listening sangat penting untuk pembelajaran bahasa asing. 

Listening penting karena merupakan suatu kemampuan untuk memahami apa 

yang orang lain katakan sebagai sarana komunikasi. Listening adalah proses 

menginterpretasikan dan memahami apa yang kita dengar (Graham, 1994:1). 

Downs (2008:1) menggambarkan bahwa Listening secara umum meliputi 5 

tahapan proses, yaitu : ikut serta, memahami, menginterpretasikan, merespon, dan 

mengingat. Listening menjadi salah satu unsur ketrampilan dalam bahasa Inggris 

yang harus dikuasai untuk bisa berbahasa Inggris secara aktif. 

Dari pengamatan dan analisa yang dilakukan pengajar mata pelajaran 

bahasa Inggris di SMKN 8 Surakarta pada TTS genap tahun 2014/2015 yang 
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menggunakan model TOEIC like test, ditemukan fakta bahwa siswa mendapatkan 

score atau nilai rendah pada bagian Listening. Dari 237 siswa, nilai Listening 

terendah 1,60 dan tertinggi 7,40 serta rata-rata 3,94. Prosentase siswa dengan :  

1. Nilai 7 : 1,26%,  

2. Nilai 6 : 3,79%,  

3. Nilai 5 : 14,76%,  

4. Nilai 4 : 25,31%,  

5. Nilai 3 : 32,48%,  

6. Nilai 2 : 18,14%  

7. Nilai 1 : 4,21%.  

Banyak faktor yang mungkin menjadi penyebab rendahnya nilai Listening 

hasil TTS siswa. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi adalah faktor 

pengajar/guru, dimungkinkan jika pengajar memang tidak memberikan latihan-

latihan untuk tes Listening. Seorang pengajar perlu memberikan latihan-latihan tes 

untuk membiasakan siswa dalam mengerjakan soal Listening jadi akan 

mempermudah siswa dalam mendapatkan nilai yang baik dalam tes.  

Faktor lain yang mungkin mempengaruhi adalah metode pengajaran yang 

diberikan pengajar tidak cocok atau pas untuk pembelajaran Listening. Tidak 

semua metode bisa digunakan dalam pembelajaran, mungkin saja ada metode-

metode yang pas atau cocok dalam pembelajaran Reading tetapi tidak pas untuk 

pembelajaran Listening. Oleh karena itu pengajar harus aktif menemukan metode 

pengajaran untuk pembelajaran Listening. 

Bisa juga dikarenakan faktor sarana dan prasarana yang tidak memadai. 

Hal tersebut bisa menyebabkan pengajar hampir tidak pernah memberikan latihan 

soal-soal Listening untuk siswanya. Penggunaan audio visual, laptop, speaker, 
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atau minimal pemutar kaset/CD sebagai media pembelajaran Listening harus 

tersedia agar memudahkan pengajar dalam memberikan latihan-latihan tes. Siswa 

juga mendapatkan kemudahan dalam belajar dan berlatih.  

Kemungkinan terakhirnya adalah tidak pahamnya siswa akan materi-

materi yang ada dalam soal-soal tes Listening sehingga mereka kesulitan 

memahami dan menjawab soal-soal tersebut. Faktor terakhir inilah yang dirasakan 

peneliti lebih berpengaruh pada hasil tes Listening. Jika materi-materi 

pembelajaran bahasa Inggris tidak dikuasai dengan baik maka kesulitan akan 

muncul, karena untuk bisa mengerjakan tes dengan baik dan mendapatkan nilai 

yang memuaskan pasti dibutuhkan pemahaman. Ketika para siswa tidak 

memahami materi maka dipastikan kesulitan akan muncul pada saat mengerjakan 

tes dan akhirnya mereka juga mengalami kesulitan dalam menjawab soal dengan 

benar. Secara umum tes Listening yang diberikan dalam bentuk pertanyaan. Hal 

pertama yang harus dipahami siswa adalah apa maksud dari pertanyaan tersebut 

agar bisa memilih jawaban yang benar.  

Dengan kata lain, jika banyak siswa mendapatkan kesulitan dalam 

menjawab soal Listening maka hal tersebut tentu saja mempengaruhi  hasil akhir 

dari ujian nasional mata pelajaran bahasa Inggris yang tidak bisa maksimal. 

Secara tidak langsung hal tersebut akan mempengaruhi nilai hasil akhir yang 

mungkin merugikan siswa-siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Upaya peningkatan hasil akhir ujian nasioanal yang maksimal sangat perlu 

dilakukan di SMKN 8 Surakarta. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah: 
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1. Soal Listening yang digunakan model TOEIC like test dalam Ujian 

Akhir Nasional terbagi dalam 4 bagian, yaitu : Part I: Pictures, Part 

II: Questions and Answers, Part III: Short Conversations, dan Part 

IV: Short Talks.  

2. Dari keempat bagian tersebut, pada bagian mana dalam soal Listening 

yang menggunakan model TOEIC like test yang menjadikan para 

siswa kesulitan dalam menjawab. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagian tersebut menjadi bagian 

yang paling sulit dikerjakan para siswa, antara lain : faktor pengajar, 

faktor metode pembelajaran, faktor sarana dan prasarana, serta faktor 

tidak pahamnya siswa akan materi pertanyaan yang ada di dalam soal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis 

membatasi permasalahan hanya pada 1 bagian tes, yaitu Part II : Questions and 

Answers yang dipengaruhi oleh WH-Questions, Yes/No Questions, dan Modal 

Auxiliaries untuk memperjelas pembahasan ini. Agar tidak meluas kemana-

mana, maka penulis memutuskan jika penelitian ini tidak akan mengungkap 

faktor-faktor lain yang sekiranya mempengaruhi hasil tes Part II : Questions and 

Answers. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dipilih sebagai variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah : WH-Questions, Yes/No Questions, dan Modal 

Auxiliaries. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pembatasan masalah di atas maka penulis merumuskan 
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permasalahan  yaitu :  

1. Apakah WH-Questions, Yes/No Questions, dan Modal Auxiliaries 

secara bersama-sama memiliki kontribusi yang signifikan terhadap 

hasil tes Part II : Questions and Answers dalam TOEIC like test siswa 

kelas XII di SMKN 8 Surakarta? 

2. Apakah WH-Questions mempunyai kontribusi signifikan terhadap 

hasil tes Part II : Questions and Answers dalam TOEIC like test siswa 

kelas XII di SMKN 8 Surakarta? 

3. Apakah Yes/No Questions mempunyai kontribusi signifikan terhadap 

hasil tes Part II : Questions and Answers dalam TOEIC like test siswa 

kelas XII di SMKN 8 Surakarta? 

4. Apakah Modal Auxiliaries mempunyai kontribusi signifikan terhadap 

hasil tes Part II : Questions and Answers dalam TOEIC like test siswa 

kelas XII di SMKN 8 Surakarta?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisa dan mengetahui : 

1. Kontribusi WH-Questions, Yes/No Questions, dan Modal Auxiliaries 

secara bersama-sama terhadap hasil tes Part II : Questions and 

Answers dalam TOEIC like test siswa kelas XII di SMKN 8 Surakarta. 

2. Kontribusi WH-Questions terhadap hasil tes Part II : Questions and 

Answers dalam TOEIC like test siswa kelas XII di SMKN 8 Surakarta. 

3. Kontribusi Yes/No Questions terhadap hasil tes Part II : Questions and 

Answers dalam TOEIC like test siswa kelas XII di SMKN 8 Surakarta. 
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4. Kontribusi Modal Auxiliaries terhadap hasil tes Part II : Question and 

Answers dalam TOEIC like test siswa kelas XII di SMKN 8 Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan informasi dan rujukan bagi para pengajar bahasa 

Inggris untuk memperbaiki dan meningkatkan penggunaan 

grammatical structure dalam pembelajaran Listening. 

b. Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan teori dan 

khasanah keilmuan khususnya penggunaan grammatical stucture 

terutama WH-Questions, Yes/No Questions, dan Modal 

Auxiliaries di dalam mengerjakan TOEIC like test khususnya Part 

II : Questions and Answers. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan rujukan bagi pengajar bahasa Inggris dalam 

pembelajaran Listening. 

b. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 
 


