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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting bagi kehidupan 

manusia, terutama bagi peserta didik yang baru mengawali pendidikan di 

tingkat sekolah dasar. Pendidikan adalah hidup (Mudyahardjo, 2010: 3). 

Menurut undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, salah satu pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya yaitu 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif 

mengembangkan potensi dirinya. Tujuan pendidikan nasional yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Adapun tujuan pembelajaran 

bahasa di sekolah sebagai sarana para siswa untuk mengenal dirinya sendiri, 

budayanya, budaya orang lain, belajar untuk menyampaikan gagasan, serta 

mampu menggunakan kemampuan imajinatif dan analitis yang terdapat pada 

diri masing-masing. 

Pembelajaran bahasa dapat meningkatkan kemampuan kita untuk 

berkomunikasi dengan orang lain dan berbagi pengalaman untuk saling 

mempelajari satu sama lain. Bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran 

yang diajarkan pada tingkatan sekolah dasar, selain itu bahasa Indonesia juga 

mata pelajaran yang terdapat pada Ujian Nasional (UN). Bahasa Indonesia juga 

merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. 

Sementara itu bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang wajib diberikan dari 

jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Hal itu karena bahasa 

Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa negara Indonesia.   
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Menurut Endah (dalam Gusti, Suhartono, & Chamdani, 2014: 236) sasaran 

dari pembelajaran Bahasa Indonesia sekolah dasar adalah siswa terampil dalam 

menggunakan bahasa. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia siswa 

dituntut untuk mampu baca dan tulis. Di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia 

terdapat empat aspek yang perlu dikuasai, yaitu aspek mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis. Tarigan (2008: 1) mengungkapkan 

keterampilan berbahasa dalam kurikulum di sekolah biasanya mencakup empat 

segi, yaitu keterampilan menyimak (mendengarkan), keterampilan berbicara, 

keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Setiap keterampilan 

tersebut erat sekali hubungannya dengan tiga keterampilan lainnya dengan cara 

beraneka ragam. 

Sejalan dengan yang diungkapkan Tarigan bahwa ada empat keterampilan 

berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa secara baik dan benar sebagaimana 

tercantum dalam Kurikulum 2013, yaitu keterampilan me-nyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis.  

Keterampilan tersebut dimaksudkan agar siswa terampil dalam berbahasa. 

Pada umumnya pengetahuan diperoleh melalui keterampilan menyimak, 

karena dalam aspek bahasa dapat dimulai dari keterampilan menyimak. 

Menyimak merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam kesuksesan 

bahasa. Untuk mengetahui isi yang sedang dibicarakan membutuhkan sebuah 

konsentrasi yang penuh agar kita dapat menyimak dengan baik dan mengetahui 

apa isinya. Tetapi untuk menumbuhkan konsentrasi penuh bukan pekerjaan 

yang mudah. Menurut Tarigan (2013: 31) menyimak adalah suatu proses 

kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interprestasi untuk memperoleh informasi, 

menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah 

disampaikan sang pembicara melalui ujaran bahasa lisan. 

Tugas utama seorang pengajar dalam menyelenggarakan pembelajaran 

haruslah memiliki inovasi terbaru dalam setiap kegiatan. Salah satu cara agar 

proses pembelajaran lebih menarik perhatian dan menyenangkan adalah 



3 
 

pengajar menggunakan media pembelajaran. Terdapat berbagai macam media 

pembelajaran salah satunya adalah media visual. Menurut Arsyad (2013: 89) 

media berbasis visual dapat dikatakan juga gambar atau perumpamaan. Media 

pembelajaran wayang sukuraga termasuk salah satu dari media visual. 

Salah satu hasil kebudayaan masyarakat Indonesia yang dapat dimanfaatkan 

sebagai media pendidikan yaitu kesenian wayang yang berkembang di tataran 

masyarakat Pasundan. “Wayang sebagai suatu seni dan budaya asli masyarakat 

Indonesia memiliki sejumlah nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa” 

(Sabunga, Budimansyah, & Sauri, 2016: 2). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

wayang, khususnya wayang yang berasal dari sunda sebagai kearifan lokal 

masyarakat. 

Wayang merupakan media orang-orangan (mirip bentuk orang) yang 

digerakkan dengan bilah bambu, kayu atau tali (Rini, 2015: 9). Sesuai filosofi 

sukuraga yang berarti anggota tubuh manusia, dimana pewayangannya 

berbentuk mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, hingga alat vital. Alat 

indera yang digunakan dalam wayang suku raga juga terdapat dalam Al-Qur’an 

surat As-Sajadah ayat 9 yang berbunyi: 

 

Artinya: Pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi 

atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. 32 An- Nuur 

Ayat 24) 

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa Allah S.W.T menerangkan bahwa indera 

lidah, tangan dan kaki dijadikan saksi, adalah untuk menghubungkan diri kita 

dengan alam sekeliling. Serta kita membawa hasil pendengaran dan penglihatan 

itu ke dalam hati kita untuk menginsafi kebenaran Allah. 

Media visual, contohnya media wayang sukuraga dapat menumbuhkan 

minat siswa serta dapat menghubungkan isi materi pelajaran dengan dunia 

nyata. Selain dapat menumbuhkan minat siswa, media visual juga dapat 

memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Selain itu, menurut 
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(MYS, 2018: 1) wayang Sukuraga sebagai salah satu karya cipta seniman Kota 

Sukabumi, Efendi dan Asrizal Nur, merupakan sebuah kesenian unik yang 

hanya ada satu di dunia dan lahir dari Kota Sukabumi. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dalam penelitian ini akan 

diujicobakan pengaruh media wayang sukuraga, pada salah satu pembelajaran 

yaitu bahasa Indonesia khususnya keterampilan menyimak. Fokus keterampilan 

menyimak pada Penelitian ini yaitu pemahaman siswa terhadap cerita anak 

(dongeng).  

Keterampilan menyimak mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran di sekolah dasar, sebab keterampilan menyimak yang baik 

adalah kondisi awal untuk menghasilkan prestasi belajar yang baik (Gusti, 

Suhartono, & Chamdani, 2014: 236). Ketika pembelajaran menyimak, siswa 

sulit menentukan unsur intrinsik dari cerita yang sudah didengar atau dibaca. 

Hal ini terjadi terutama pada siswa kelas tiga. Contohnya ada saat pembelajaran 

materi mendengarkan cerita, guru hanya menceritakan sebuah cerita yang 

terdapat pada buku, akan tetapi proses seperti itu kurang menarik perhatian 

siswa dalam menyimak cerita yang dibacakan tersebut. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru 

kelas III di salah satu sekolah dasar di Kota Sukabumi. Pada pembelajaran 

bahasa Indonesia khususnya materi mendengarkan pembacaan cerita, siswa 

kurang tertarik dengan cerita tersebut. Hal itu berdampak pada hasil 

pembelajaran, siswa yang tidak menyimak penjelasan guru tidak dapat mengisi 

soal dengan benar. 

Untuk itu pada penelitian ini digunakan media wayang sukuraga yang 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menyimak cerita anak (dongeng) 

siswa pada materi mendengarkan pembacaan cerita. Saat penyampaian materi 

pada kegiatan pembelajaran perlu dibuat suatu media pembelajaran yang dapat 

menarik dan memusatkan perhatian siswa agar pembelajaran lebih 

menyenangkan. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan penelitian 
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ini dibuat dengan tujuan untuk membuktikan keefektifan dari media wayang 

sukuraga di kelas III sekolah dasar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang maka 

penulis merumuskan masalah yaitu “Apakah media wayang sukuraga 

berpengaruh terhadap keterampilan menyimak pada materi mendengarkan 

pembacaan cerita?” 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada penggunaan media 

wayang sukuraga dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia untuk 

mengetahui keterampilan menyimak pada materi mendengarkan pembacaan 

cerita di kelas III Sekolah Dasar. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu “Mengetahui pengaruh media wayang suku 

raga dalam meningkatkan keterampilan menyimak pada materi mendengarkan 

pembacaan cerita”. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dan wawasan bagi semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan, 

khususnya dalam proses pembelajaran berbicara di sekolah dasar untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan, 

materi, karakteristik siswa dan kondisi pembelajaran serta 

mengembangkan pembelajaran bahasa khususnya pembelajaran 

berbicara dengan menggunakan media wayang suku raga. 

2. Manfaat praktis 

a. Siswa  
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1) Meningkatkan keterampilan apresiasi aanak dalam kegiatan 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

2) Menumbuhkan motivasi terhadap pembelajaran membaca pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia. 

b. Guru 

1) Dijadikan sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan Gerakan 

pembelajaran bahasa Indonesia. khususnya pada peningkatan 

apresiasi anak dalam menerapkan media wayang suku raga. 

2) Membantu guru dalam meningkatlan kualitas pembelajaran, 

khususnya dalam meningkatkan keterampilan menyimak. 

3) Menerapkan media wayang suku raga dengan baik dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

c. Sekolah 

1) Dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran khususnya 

dengan menerapkan pendekatan saintifik 

2) Meningkatkan mutu dan profesionalisme guru dalam mengajar 

bahasa Indonesia. 


