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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Bahasa adalah sebuah alat untuk mengkomunikasikan gagasan atau 

perasaan secara sistematis melalui penggunaan tanda, suara, gerak atau tanda-

tanda yang disepakati, yang memiliki makna yang dipahami (Webster’s New 

Collegiate Dictionary (dalam Solchan T.W et al., 2009: 1.3) Bahasa dalam 

kehidupan manusia memegang peran yang sangat penting juga terutama 

dalam berkomunikasi saling mengemukakan pendapat dan berinteraksi serta 

bertukar informasi. Keterampilan berbahasa termasuk kedalam pelajaran 

Bahasa Indonesia yang didalamnya terdapat empat komponen yang harus 

dikuasai yaitu : “keterampilan menyimak (listening skills), keterampilan 

berbicara (speaking skills), keterampilan membaca (reading skills), dan 

keterampilan menulis (writing skills)” (Tarigan, 2013: 2). Manusia sebagai 

makhluk sosial tentu sangat membutuhkan bahasa sebagai alat untuk saling 

berkomunikasi dan saling mendengarkan makna dari pembicaraan disebut 

juga kegiatan menyimak. 

Keterampilan berbahasa yang ingin dicapai biasanya diawali dengan 

melalui kegiatan menyimak lalu berbicara, setelah itu baru dapat melakukan 

kegiatan membaca dan menulis. Melihat hal ini dapat kita ketahui bahwa 

menyimak menjadi satu komponen utama yang penting dalam 

berkomunikasi, karena semakin tinggi tingkat pemahaman manusia maka 

akan semakin berkualitas sebuah komunikasi dan interaksi melalui kegiatan 

berbicara yang diawali dengan menyimak.  

      Menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan 

lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, apresiasi dan 

interpretasi untuk memperoleh suatu informasi, menangkap suatu isi 

atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah 

disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. 

(Tarigan 2013: 31).  
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Bardasarkan pengertian menyimak maka dapat kita ketahui bahwa 

kegiatan menyimak berbeda halnya dengan kegiatan mendengar saja. 

Kegiatan mendengar saja bisa didapatkan dari berbagai suara seperti suara 

lonceng berbunyi, kucing mengeong, bom meledak dan lain sebagainya tanpa 

mengetahui maknanya hanya sekedar mendengar. Sedangakan menyimak 

dapat dikatakan suatu aktivitas mendengar melalui ucapan lisan orang lain 

yang bermakna dan makna tersebut benar-benar dipahami secara mendalam. 

Jadi kegiatan mendengar saja belum tentu menyimak, dan kegiatan menyimak 

sudah pasti melalui kegiatan mendengar. 

Kegiatan menyimak ini sudah pasti tidak dilakukan hanya sendiri 

namun pasti ada aspek lain yang membersaminya yaitu orang lain maupun 

hanya sekedar suara dari sebuah audio. Dalam pembelajaran di sekolah tentu 

menyimak adalah salah satu hal yang penting untuk menambah wawasan 

yang lebih luas dan untuk saling menghargai satu sama lain dalam 

berkomunikasi agar apa yang disimak dapat dipahami dengan mudah . Hal ini 

terdapat juga dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf : 204 yang berbunyi. 

 َو إِذا قُِرَئ اْلقُْرآُن َفاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ 

Artinya : “Dan apabila dibacakan Al-qur’an, maka dengarkanlah baik-baik, 

dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-

A`râf [7]: 204).  

Makna yang terkandung dalam ayat Al-Qur’an ini adalah memberikan 

perintah agar kita mendengarkan, memperhatikan dan menyimak dengan baik 

bacaan Al-Qur’an yang dibacakan oleh orang lain agar kita mendapatkan 

rahmat-Nya. Begitu indahnya perintah Allah kepada kita agar memuliakan 

Al-Qur’an dan menghargai satu sama lain dengan menyimak segala hal yang 

orang lain sampaikan kepada kita. Begitupun dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya keterampilan siswa dalam menyimak harus saling 

menghargai dengan cara mendengarkan dan menyimak dengan baik hal-hal 

yang disampaikan oleh pembicara agar kita mendapatkan rahmat dan ilmu 

yang bermanfaat. 
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Kemampuan menyimak akan berakibat fatal ketika sesorang 

penyimak tidak dapat menyimak dengan baik informasi yang disampaikan 

oleh pembicara. Disini akan terjadi kesalahpahaman antara informasi yang 

disampaikan dengan yang didengar, hal ini akan berimbas kepada isi dari 

materi yang akan disampaikan dari hasil simakan tersebut ketika akan 

disampaikan lagi kepada orang lain. Dalam suatu proses kegiatan 

pembelajaran di sekolah kesalahpahaman ini juga dapat terjadi ketika seorang 

guru menyampaikan suatu materi namun siswa tidak dapat menangkap makna 

dari penjelasan guru akibatnya materi yang disampaikan terbuang percuma 

karena materi yang disampaikan tidak dicerna dengan baik oleh siswa.  

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis 3 Januari 2019 kepada 

guru di kelas V C SD Islam Al-Azhar 7 Kota Sukabumi dapat dilihat bahwa 

dari beberapa keterampilan berbahasa masalah paling menonjol yaitu pada 

keterampilan atau kemampuan siswa dalam menyimak isi materi yang 

disampaikan oleh guru. Walaupun satu hal yang menjadi faktor utama siswa 

memiliki kemampuan menyimak yang baik itu dilihat dari kecerdasan 

masing-masing namun dibalik itu banyak sekali faktor yang berasal dari luar 

kecerdasan yaitu pada saat proses pembelajaran berlangsung faktor yang 

banyak mempengaruhi siswa kesulitan dalam menyimak isi materi adalah 

kurangnya motivasi mereka dalam belajar.  

Hal ini dibuktikan dari hasil kegiatan observasi yang dilakukan 

dikelas. Pada saat guru menyampaikan materi terkadang ada yang mengobrol 

dengan teman dekatnya, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka 

lakukan, menulis hal yang tidak bersangkutan dengan pembelajaran pada hari 

itu dan sebagainya. Sebagian besar dari mereka yang menyimak hanya 

kelompok siswa yang duduk dibarisan depan saja sementara siswa yang 

dibelakang masih ada yang asik dengan urusannya sendiri, selain itu 

terkadang mereka tidak bisa menyimak dengan baik disebabkan karena belum 

tertanamnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri bahwa setiap materi 

yang disampaikan oleh guru begitu penting bagi kehidupannya.  
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Selain itu nilai yang didapatkan mereka dalam menyimak masih 

rendah dengan melihat ketercapaian nilai yang didapatkan, siswa yang 

mampu mencapai nilai KKM hanya 36% atau 8 orang siswa dari jumlah 

siswa 22 orang dengan ketentuan nilai KKM yaitu 77. Dalam proses 

pembelajaran hanya sebagian siswa yang memiliki kemampuan yang baik 

dalam hal mendengarkan penjelasan guru, menjawab pertanyaan, 

memberikan kesan dan tanggapan atau pendapat, mengevaluasi atau 

menyimpulkan dan menilai penjelasan teman, dan mengkritik penjelasan guru 

dan teman serta membuat gagasan baru dan memahami pesan moral dari 

meteri pembelajaran. Selain permasalahan yang terjadi pada siswa hal itu juga 

dapat dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang kurang menerapkan model 

yang menarik atau pembelajaran yang mendorng mereka untuk tanggung 

jawab terhadap tugasnya. 

Melihat hal ini maka peran seorang guru sangatlah penting untuk 

mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka dengan 

menciptakan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan menyimak 

siswa agar mereka dapat lebih termotivasi dalam menyimak materi yang 

disampaikan guru serta mereka harus dilatih memiliki tanggung jawab yang 

lebih pada diri masing-masing dari mereka bahwa setiap materi sangatah 

penting didapatkan dengan memehami materi yang telah disampaikan, karena 

jika mereka tidak memahami materi serta tidak serius dalam pembelajaran 

maka akan mengakibatkan ketertinggalan dalam pembelajaran dan hasil dari 

belajarpun akan berbeda dengan siswa yang benar-benar menyimak materi 

yang disampaikan oleh guru. Selain itu hal ini dapat disebabkan dari 

kemampuan siswa dalam menangkap informasi  dari guru karena guru kurang 

menggunakan model pembelajaran yang dapat lebih membangun mereka 

untuk menyimak materi yang disampaikan. 

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi siswa kelas VC di SD 

Islam Al-Azhar 7 Kota Sukabumi maka diperlukan pembelajaran yang 

menarik yaitu dengan memodifikasi atau menciptakan pembelajaran yang 

menarik dengan menggunakan pendekatan, model, metode maupun media 
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yang lebih menarik dari biasanya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

alternatif yang akan dilakuakan yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS).  

Pembelajaran kooperatif model TPS ini menuntut siswa untuk berpikir 

secara individu yang selanjutnya dikelompokan untuk saling berdiskusi dari 

pertanyaan yang diajukan oleh guru, kemudian hasil diskusi masing-masing 

kelompok di sampaikan didepan kelas. Model pembelajaran kooperatif TPS 

ini akan melatih siswa akan tanggung jawab masing-masing terhadap 

pemahaman mereka dari hasil simakan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Secara sadar mereka akan terlatih tanggung jawabnya karena 

setelah materi disampaikan mereka harus memahami isi dan menjawab 

pertanyaan secara individu yang telah disampaikan, yang pada akhirnya akan 

didiskusikan dengan teman kelompoknya, setelah itu pemahaman yang 

mereka hasilkan dari menyimak akan mereka sampaikan kembali didepan 

kelas secara bergiliran. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka 

penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran dengan 

menerapkan model TPS dan bagaimana peningkatan keterampilan menyimak 

siswa dengan menerapkan model TPS pada siswa kelas tinggi sekolah dasar. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat 

rumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model TPS untuk meningkatkan keterampilan 

menyimak siswa kelas VC SD Islam Al-Azhar 7 Kota Sukabumi? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan menyimak siswa setelah 

menerapkan model TPS di kelas VC SD Islam Al-Azhar 7 Kota 

Sukabumi? 
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C. Tujuan Penelitian  

Penelitian yang dilakuakan ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan penerapan model TPS dalam meningkatkan keterampilan 

menyimak siswa kelas VC SD Islam Al-Azhar 7 Kota Sukabumi? 

2. Mendeskripsikan penigkatan keterampilan menyimak setelah menerapkan 

model TPS pada siswa kelas V SD Islam Al-Azhar 7 Kota Sukabumi.  

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

suatu kontribusi dan wawasan yang lebih luas untuk seluruh pihak yang 

akan dan telah terlibat dalam bidang pendidikan, meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa terutama pada keterampilan menyimak menggunakan 

model TPS.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi 

dan digunakan sebagai dasar dalam menciptakan sebuah situasi belajar 

yang kondusif dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyimak di kelas maupun di lingkungan sekolah. 

b. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

rancangan proses pembelajaran dengan mengenal lebih dalam tentang 

model TPS sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan 

menyimak isi materi dengan tujuan membuat seluruh siswa memiliki 

motivasi yang lebih dan tanggung jawab terhadap diri sendiri serta 

meningkatkan kerjasama dengan teman dengan menggunakan model 

TPS dalam pembelajarannya. 
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c. Bagi Siswa 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan suatu 

kemampuan siswa agar terampil dalam menyimak materi yang 

disampaikan dengan penuh konsentrasi. Dengan diterapkannya model 

pembelajaran kooperatif TPS siswa juga diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dan memiliki rasa tanggung jawab 

yang lebih pada diri sendiri dalam melakukan kegiatan menyimak 

materi yang disampaikan serta meningkatkan kerja sama dengan teman 

terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

d. Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan penulis mengenai penerapan model TPS terhadap 

peningkatan siswa dalam keterampilan menyimak isi materi. 

 


