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BAB I 
PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bahasa adalah sarana komunikasi yang penting bagi manusia. Melalui 

bahasa, seseorang dapat menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain. 

Menurut Tarigan (1986: 2) bahwa keterampilan berbahasa sangat penting 

dimiliki oleh setiap manusia karena bahasa seseorang mencerminkan 

pikirannya. Semakin terampil seseorang dalam berbahasa, maka semakin jelas 

pula jalan pikiran orang tersebut.  

Keterampilan berbahasa meliputi empat keterampilan dasar, yaitu: 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Setiap keterampilan mempunyai 

hubungan erat dengan keterampilan lainnya. Keterampilan-keterampilan 

tersebut hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan latihan 

yang banyak. Tarigan (1986: 2) menyatakan bahwa keterampilan berbahasa 

biasanya diperoleh manusia secara berurutan. Keterampilan berbahasa yang 

pertama kali dikuasai manusia adalah menyimak dan berbicara baru kemudian 

membaca dan menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara dipelajari 

sebelum memasuki jenjang sekolah, sedangkan membaca dan menulis 

dipelajari saat memasuki jenjang sekolah. 

Pembelajaran keterampilan berbahasa sangat penting dilakukan di 

sekolah dengan tujuan meningkatkan keterampilan siswa dalam berbahasa 

untuk berbagai tujuan, keperluan, dan keadaan. Susilowati (2008: 1) bahwa 

salah satu tujuan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia adalah 

 



menjadikan siswa mahir dan terampil dalam berbahasa Indonesia. Kemahiran 

berbahasa ini tercermin dalam aktivitas menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Dengan demikian siswa dikatakan mahir berbahasa Indonesia jika 

terampil dalam kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.  

Di samping itu, Budinuryanta (dalam Prahastomo, 2007: 1) 

menyatakan bahwa pembelajaran keterampilan berbahasa di sekolah juga 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan 

emosional, dan sosial. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengajaran berbahasa berkaitan pula dengan kegiatan mendidik siswa 

dari berbagai aspek.  

Menyimak sebagai keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai 

seseorang mempunyai peranan penting sebagai awal dari keterampilan-

keterampilan yang lain. Pada saat seorang bayi belajar berbicara, dia 

menyimak bunyi-bunyi yang dia dengar lalu ia berusaha menirukannya 

walaupun belum mengerti makna bunyi-bunyi tersebut. Demikian juga saat 

seseorang belajar membaca dan menulis, seseorang akan menyimak cara 

membaca dan menulis dari guru yang mengajarinya (Prahastomo, 2007: 1-2).  

Keterampilan menyimak berperan penting dalam usaha mempelajari 

banyak hal, apalagi di dunia pendidikan. Setiap pelajaran di sekolah 

memerlukan keterampilan menyimak. Guru mentransferkan ilmunya sebagian 

besar melalui ujaran. Di sinilah keterampilan menyimak sangat dibutuhkan 

bagi siswa. Mengingat pentingnya keterampilan menyimak, maka 

keterampilan tersebut harus diajarkan sejak dini dalam pelajaran bahasa di 



sekolah dasar. Hal ini perlu dilakukan sebagai landasan untuk jenjang 

pendidikan yang selanjutnya.  

Semakin banyak dan sering menyimak kosa kata, pola-pola kalimat, 

intonasi dan sebagainya semakin berkembang pula keterampilan berbicara. 

Bila sudah ada tradisi tulisan pada masyarakatnya maka keterampilan 

membaca dan menulis pun turut berkembang. Karena itu tidaklah 

mengherankan apabila para ahli menyimpulkan menyimak dasar daripada 

keterampilan-keterampilan bahasa lainnya (Tarigan dan Tarigan, 1987: 48).  

Meskipun keterampilan menyimak sangat penting namun pada 

kenyataannya keterampilan menyimak peserta didik masih rendah. Hal itu 

terbukti setelah guru membacakan cerita dan memberikan pertanyaan pada 

siswa, hanya sedikit sekali siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar. Penyebab rendahnya kemampuan menyimak tersebut tidak terlepas dari 

akibat penggunaan metode dan media yang digunakan oleh guru. Metode 

mengajar guru yang masih konvensional membuat pembelajaran berbahasa 

menjadi sesuatu yang membosankan. Kurangnya pemanfaatan media dalam 

pembelajaran membuat siswa menjadi kurang aktif dan kreatif. Kenyataan 

yang terjadi di lapangan, siswa mendengarkan ceramah guru mengenai teori 

kebahasaan, termasuk menyimak. Hal itu juga karena guru kurang 

memberdayakan media pembelajaran yang ada, yaitu tidak menggunakan 

media yang sesuai dengan metode yang diterapkan.  

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor eksternal yang ikut 

mempengaruhi hasil belajar. Dengan penggunaan media yang cocok dengan 



materi yang disampaikan maka dapat merangsang siswa untuk mampu 

mengikuti proses belajar-mengajar dengan baik dan hasil yang maksimal. 

Istilah media pembelajaran dan media pendidikan sering digunakan secara 

sepadan. Media pendidikan merupakan suatu bagian terpenting dari 

pendidikan di sekolah, karena itu menjadi suatu bidang yang harus dikuasai 

oleh setiap guru profesional. Media pembelajaran adalah untuk memudahkan 

berkomunikasi. Media pembelajaran terdiri dari instruktur, hasil cetakan, 

penyampaian dan beberapa peralatan lain yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran (Susilowati, 2008: 3).  

Kemanfaatan media pendidikan yang digunakan secara tepat dalam 

proses belajar - mengajar sudah tidak diragukan lagi. Di satu sisi, media dapat 

membantu pemahaman siswa akan materi-materi yang diajarkan, yaitu 

memperkonkret pengetahuan yang tidak mungkin dihadirkan di ruang kelas. 

Di sisi lain, sudah menjadi kenyataan bahwa kehadiran media dapat membantu 

guru dalam memperlancar proses transfer ilmu kepada anak didiknya. Akan 

tetapi kegiatan belajar - mengajar yang terjadi saat ini cenderung memberikan 

kedudukan dominan pada guru. Selain itu, guru kurang menyadari bahwa 

media pendidikan seharusnya menjadi bagian internal bukan lagi menjadi 

bagian eksternal dari proses belajar - mengajar.  

Penggunaan media pembelajaran yang tepat dalam proses belajar- 

mengajar dapat membangkitkan minat baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar dan membawa pengaruh psikologis terhadap 

siswa. Selain itu penggunaan media pembelajaran yang tepat juga dapat 



meningkatkan kemampuan apresiasi siswa terhadap informasi yang mereka 

simak. Salah satu media yang dapat digunakan dalam kegiatan menyimak 

adalah media cerita dengan teknik menjawab pertanyaan. Teknik menjawab 

pertanyaan merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi peserta 

didik dengan memberikan pertanyaan kepada anak didik secara lisan atau 

tertulis. Dan apabila siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar maka 

siswa tersebut memahami isi cerita .  

Dengan latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa tertarik untuk 

meneliti tentang pembelajaran kemampuan menyimak dengan memanfaatkan 

media cerita dengan teknik menjawab pertanyaan. Penelitian ini peneliti 

tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Peningkatan Kemampuan 

Menyimak dengan  Memanfaatkan  Media Cerita dan Teknik Menjawab 

Pertanyaan pada Peserta Didik Kelas V SD Negeri I Kadipiro Kecamatan 

Jumapolo”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut:  

1. Apakah pemanfaatan media cerita dan teknik menjawab pertanyaan dapat 

meningkatkan kemampuan menyimak? 

2. Bagaimana perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran menyimak dengan 

media cerita dan teknik menjawab pertanyaan? 



3. Bagaimana penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan dengan 

media cerita dan teknik menjawab pertanyaan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Tujuan Umum  

Mendeskripsikan kemampuan menyimak pada peserta didik 

2. Tujuan Khusus  

a. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan menyimak dengan media 

cerita dan teknik menjawab pertanyaan. 

b. Mendeskripsikan perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran 

menyimak dengan media cerita dan teknik menjawab pertanyaan. 

c. Mendeskripsikan penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan 

dengan media cerita dan teknik menjawab pertanyaan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 

untuk pembelajaran menyimak.  



2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

1) Memberi solusi untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran 

keterampilan menyimak  

2) Meningkatkan keterampilan guru dalam mengajarkan keterampilan 

menyimak pada siswa.  

b. Bagi Siswa  

1) Memicu kegiatan belajar menyimak siswa  

2) Melatih siswa untuk terampil menyimak.  

 


