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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menyimak merupakan salah satu kegiatan kebahasaan yang bertujuan 

untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi yang didapatkan dari 

proses mendengarkan simbol-simbol kebahasaan yaitu dengan menggunakan 

panca indra manusia, yang paling dominan adalah panca indra pendengaran 

yaitu telinga.  

Kegiatan pembelajaran menyimak membutuhkan keterampilan guru untuk 

mengelola kelas dan menjadikannya kondusif untuk melakukan pembelajaran 

menyimak tersebut. Kegiatan pembelajaran menyimak di dalam kelas 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal yang sering menjadi penghambat proses pembelajaran menyimak di 

dalam kelas adalah internal siswa, dan internal guru. Sedang faktor eksternal 

adalah sarana dan prasaran dan lingkungan sekolah.  

Faktor internal yang menjadi salah satu penghambat adalah lingkungan 

yang tidak dikondisikan untuk pembelajaran menyimak. Sekolah yang terlalu 

berdekatan dengan jalan raya salah satu contohnya dapat mengakibatkan suara 

bising dari kendaraan mengganggu kegiatan pembalajaran menyimak di dalam 

kelas, lalu posisi tempat duduk yang tidak rapi dan tidak diatur dengan 

kebutuhan pembelajaran juga akan berpengaruh terhadap daya simak siswa.  

Tugas guru dalam menyampaikan materi pelajaran hendaknya mampu 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Suasana kelas yang 

menyenangkan mampu memberi semangat kepada siswa untuk belajar. Guru 

tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, tetapi juga 

bagaimana menyiapkan mereka menjadi manusia yang terampil dan siap 

menghadapi tantangan global yang terjadi di masa depan.  
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Guru hendaknya mampu mengarahkan dan membimbing siswa untuk aktif 

dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga tercipta suasana serta interaksi 

yang baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Keaktifan 

serta terjadinya perubahan perilaku yang selaras dengan tujuan pengajaran 

yang hendak dicapai merupakan suatu hal yang menandai terjadinya proses 

pembelajaran. Selain itu, guru menjadi faktor yang berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa di sekolah hendaknya menguasai keterampilan mengajar dan 

menerapkannya dalam proses belajar mengajar. Salah satu keterampilan yang 

harus dimiliki guru adalah keterampilan mengelola kelas mengingat tugas 

guru di dalam kelas adalah mengatur dan mengondisikan siswa dengan 

menyediakan kondisi belajar yang optimal, sesuai tujuan pengajaran yang 

hendak dicapai. 

Pengaturan atau penataan tempat duduk adalah salah satu upaya yang 

dilakukan oleh guru dalam mengelola kelas. Dengan penataan tempat duduk 

yang baik maka diharapkan akan menciptakan kondisi belajar yang kondusif, 

dan juga menyenangkan bagi siswa. Penataan lingkungan kelas yang tepat 

berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran.  

Sesuai dengan maksud pengelolaan kelas, bahwa pengelolaan kelas 

merupakan upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang kondusif, melalui kegiatan pengaturan siswa dan 

barang/fasilitas. Selain itu pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan 

dan memelihara tingkah laku siswa yang dapat mendukung proses 

pembelajaran. Maka dengan demikian pengelolaan kelas berupa penataan 

tempat duduk pembelajar sebagai bentuk pengelolaan kelas dapat membantu 

menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan.  

Formasi tempat duduk juga menjadi salah satu faktor yang bisa 

memengaruhi hasil dari pembelajaran menyimak. Menurut Sidi (Asmani, 

2010:117), “Pengaturan tempat duduk dalam pembelajaran lebih bervariasi, 

termasuk kerja kelompok, kerja perorangan, dan klasikal”.  
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Keterampilan menyimak berita merupakan salah satu keterampilan yang 

harus dikuasai oleh siswa sejak dini, karena akan membantu siswa dalam 

kegiatan belajar di kelas dan dalam mata pelajaran lain. Keterampilan 

menyimak siswa dalam pembelajaran menyimak jika tidak dilatih akan 

memengaruhi kemampuan siswa menyimak poin-poin penting khususnya dari 

mata pelajaran bahasa Indonesia dan umumnya pada mata pelajaran lain. 

Kegiatan pembelajaran menyimak berita yang baik akan berdampak positif 

bagi kemampuan menyimak dalam mata pelajaran lain, dan hal ini sesuai 

dengan kompetensi dasar dalam silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

MA yang  menyatakan bahwa siswa harus bisa mengabstraksi dan 

mengonversi teks berita ke dalam bentuk lain yang sesuai dengan struktur 

kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan. 

Zainul Muttaqin, (2015:98) memaparkan bahwa salah satu formasi tempat 

duduk yang disarankan dalam pembelajaran menyimak adalah formasi tempat 

duduk berbentuk U atau berbentuk Tapal Kuda. Selain memberikan kesan 

yang berbeda, juga akan menambah kehangatan ketika proses interaksi 

pembelajaran berlangsung karena posisi guru yang menjadi strategis dan 

terlihat jelas dari segala arah. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yopika Lestari (2017) yang 

berjudul Pengaruh Penataan Tempat Duduk terhadap Hasil Belajar Siswa pada 

Pembelajaran IPA Kelas V SDN Kota Bengkulu. Yopika menyatakan bahwa 

ada tiga sikap ilmiah IPA yang diteliti, bertanggung jawab, rasa ingin tahu dan 

bekerja sama. Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang pada mulanya 

kurang memerhatikan sikap tersebut menjadi lebih peduli terhadap apa yang 

sedang dijelaskan meskipun tidak secara keseluruhan. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Eka Rahmi Pala dari Universitas 

Lampung Tahun 2017 yang berjudul, “Efektivitas Formasi Tempat Duduk 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPA Biologi Materi Pokok 

Berinteraksi Antar Mahluk Hidup Dan Lingkungannya”. Inti dari hasil dari 

penelitiannya adalah terdapat perbedaan efektivitas dari ketiga formasi tempat 
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duduk yang diterapkan terhadap hasil pembelajaran siswa pada materi pokok 

berinteraksi antar mahluk hidup dan lingkungannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul untuk 

penelitian ini adalah “Pengaruh Formasi Tempat Duduk Berbentuk U terhadap 

Kemampuan Menyimak Teks Berita Kelas XII IPS 1 di Madrasah Aliyah Al-

Istiqomah Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2018-2019.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kemampuan menyimak teks berita siswa kelas XII IPS 

1 di Madrasah Aliyah Al-Istiqomah Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 

2018-2019 sebelum menggunakan formasi tempat duduk berbentuk U? 

2. Bagaimanakah kemampuan menyimak teks berita siswa kelas XII IPS 

1 di Madrasah Aliyah Al-Istiqomah Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 

2018-2019 sesudah menggunakan formasi tempat duduk berbentuk U? 

3. Bagaimanakah pengaruh formasi tempat duduk berbentuk U terhadap 

kemampuan menyimak teks berita siswa kelas XII IPS 1 di Madrasah 

Aliyah Al-Istiqomah Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2018-2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kemampuan menyimak teks berita siswa kelas XII 

IPS 1 di Madrasah Aliyah Al-Istiqomah Sukabumi Tahun Pelajaran 

2018-2019 sebelum menggunakan formasi tempat duduk berbentuk U. 

2. Untuk mengetahui kemampuan menyimak teks berita siswa kelas XII 

IPS 1 di Madrasah Aliyah Al-Istiqomah Sukabumi Tahun Pelajaran 

2018-2019 sesudah menggunakan formasi tempat duduk berbentuk U. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh formasi tempat duduk berbentuk U 

terhadap kemampuan menyimak teks berita siswa kelas XII IPS 1 di 

Madrasah Aliyah Al-Istiqomah Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 

2018-2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan informasi mengenai 

pengelolaan kelas di tingkat SMA/MA sederajat, khususnya pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia sub materi menyimak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Memberikan motivasi pada siswa dalam memahami materi, 

khususnya materi menyimak teks berita. Dapat memberikan pengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. Memberikan suasana pembelajaran 

yang lebih menyenangkan.  

b. Manfaat Bagi Guru  

Guru dapat memberikan perubahan terhadap penerapan 

pengelolaan kelas dalam mengajar. Guru mampu memperbaiki 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pengelolaan kelas 

yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. 

 


