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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang   

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia, dalam bidang 

pendidikan selalu mengalami perubahan dan perbaikan. Perubahan dalam hal 

ini meliputi beberapa komponen yang terlibat seperti dalam mutu pendidikan, 

perangkat kurikulum, SDM, sarana dan prasarananya. Upaya dalam 

perrubahan dan perbaikan tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan untuk menjadi lebih baik, Menurut (Pasal 1, UU RI 

No.20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan Nasional) “Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”.  

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan secara umum 

adalah sebagai suatu proses untuk mengembangkan diri setiap individu agar 

dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Setiap manusia bisa dinaikan 

derajat kemanusiaannya jika dilihat dari ilmu yang mereka dapatkan.  

Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-'Ankabuut ayat 43 yang berbunyi : 

تِْلكَ وَ  ۖ َ لِلنَّاسَِ ن ْضِرب ه ا اْْل ْمث الَ   ا  م  َ ي ْعقِل ه ا و  ونَ  إِّلَّ الِم   اْلع 

Artinya : “Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk 

manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”. 

(QS. Al-Ankabut 43) 

Ayat Al-Quran diatas menjelaskan bahwa tiada yang mampu 

membedakan antara manusia dengan binatang atau makhluk lain ciptaan 

Allah pada tingkat ilmunya. Sehingga dengan berilmu bisa menjadi tolak 

ukur untuk melihat seberapa mulia derajat kemanusiaannya. 
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Menurut Anderson dalam Rahardi (2009: 2) menyebutkan enam 

prinsip dasar yang merupakan hakikat bahasa, yakni:  

(1) merupakan alat komunikasi,  

(2) bersifat kemanusiaan,  

(3) berkaitan dengan masyarakat dan budaya  

(4) memiliki makna konvensional,  

(5) bersifat vocal,  

(6) merupakan simbol arbiter.  

Dari pendapat tersebut, menunjukan bahwa bahasa bukan hanya alat 

komunikasi antar manusia, tetapi sebagai alat pengembangan intelektual 

untuk mencapai kesejahteraan sosial.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia diharapkan dapat menerapkan sikap 

ilmiah siswa dalam penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari 

dan sebagai alat untuk mengembangkan IPTEK. Bahasa Indonesia merupakan 

ilmu yang dipelajari dengan memahami, bukan dengan menghafal. Siswa 

kadang berfikir bahwa bahasa merupakan ilmu yang harus dihafalkan agar 

bisa mempelajarinya. 

Menurut Tarigan (2008:2) dalam pengajaran bahasa Indonesia itu 

terdapat empat aspek keterampilan berbahasa.  

Pertama yaitu keterampilan menyimak, kedua keterampilan 

berbicara, ketiga keterampilan membaca, dan yang terakhir 

keterampilan menulis. Keempat aspek keterampilan berbahasa itu 

saling berkaiatan satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan yang 

disebut caturnunggal. Sehingga untuk mempelajari salah satu dari 

keterampilan berbahasa yang lainnya saling mendukung, saling 

mempengaruhi dan saling berhubungan. Dari keempat aspek 

keterampilan berbahasa yang harus diharus dimiliki oleh anak sekolah 

dasar SD/MI adalah keterampilan menyimak.  

Dari beberapa aspek kemampuan berbahasa yang harus dicapai oleh 

siswa salah-satunya adalah kemampuan menyimak. Kemampuan menyimak 

itu bisa meliputi kemampuan memahami dongeng, berita, pengumuman, lagu, 
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drama. Jika siswa bisa memahami semua dari kemampuan menyimak maka 

tujuan dari pembelajaran bahasa itu bisa tercapai dengan baik.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas II yang dilakukan 

oleh penulis pada tanggal 02 Mei 2018 di SDN Tunas Harapan terdapat 

masalah yang berkaitan dengan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di kelas II. 

Guru kelas II mengatakan bahwa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya pada keterampilan menyimak cerita yang masih rendah, 

dipaparkan dengan beberapa masalah yaitu: 1) siswa kurang berkonsentrasi 

bila guru sedang membacakan cerita, 2) siswa kurang memahami isi cerita 

yang disampaikan oleh guru, 3) siswa mulai cepat bosan ketika guru sedang 

membacakan cerita. Dibuktikan lagi dengan nilai hasil ulangan harian yang 

masih belum mencapai nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Dari hasil 

nilai ulangan harian kelas II yang berjumlah 29 peserta didik hanya 24%  atau 

7 orang yang mampu memahami isi bacaan yang disampaikan oleh guru, 

sedangkan 76% atau 22 siswa lainnya kurang memahami isi bacaan yang 

disampaikan oleh guru.  

Selanjutnya, berdasarkan pernyataan guru kelas II bahwa pada proses 

belajar mengajar masih menggunakan media yang belum kreatif sehingga 

siswa kurang aktif dan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing ketika guru 

sedang menyampaikan materi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oleh 

karena itu pada proses pembelajaran terutama pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia materi bercerita guru hanya menggunakan media gambar yang 

hanya ditunjukkan kepada siswa kemudian guru membacakan cerita.  

Berdasarkan dari paparan sebelumnya, untuk menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan dan untuk mempermudah siswa dalam 

memahami isi cerita yang dibacakan oleh guru seharusnya guru mencari 

solusinya untuk mengaktifkan kembali siswa dalam proses pembelajaran. 

Diantara banyak masalah, masalah utamanya adalah penggunaan media 

pembelajaran. Menurut Arsyad (2013: 10) “media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi 



4 
 

dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan 

minat siswa dalam belajar”. 

Salah satu media pembelajaran alternatif yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah untuk meningkatkan kemampuan menyimak siswa 

yaitu dengan cara menggunakan media wayang. Media wayang merupakan 

alat peraga yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi dongeng 

pada saat pembelajaran berlangsung. Media wayang ini dibuat dari kardus 

dan ditempel gambar tokoh dalam cerita kemudian diberi tangkai untuk 

digerakan oleh tangan. Suara yang digunakan langsung dari guru itu sendiri 

yang menceritakan materi ajar.  

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, Media Wayang  

masih sangat jarang digunakan disekolah-sekolah termasuk sekolah dasar. 

Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul 

yaitu “Meningkatkan kemampuan menyimak cerita siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia melalui media wayang di sekolah dasar”.  

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, media wayang sangat jarang digunakan 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemampuan menyimak cerita siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dikelas II ?  

2. Bagaimana media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan kemampuan menyimak cerita siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dikelas II ? 

3. Bagaimana peningkatan kemampuan menyimak cerita siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia melalui media wayang? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan  masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan kemampuan menyimak cerita siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dikelas II.  

2. Mendeskripsikan media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan kemampuan menyimak cerita siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dikelas II. 

3. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan menyimak cerita siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui media wayang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Hasil dari penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat terhadap kualitas pendidikan di sekolah. Manfaat yang diharapkan 

setelah penelitian ini, adalah : 

1. Manfaat Teoretis  

a. Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat menjadi sumbangan dalam 

pengembangan wawasan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

dengan menggunakan media wayang bagi prodi. 

b. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang membahas media wayang.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk dimanfaatkan 

bagi :  

a. Sekolah 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Sehingga peningkatan kualitas sekolah khususnya kualitas proses 

pembelajaran yang lebih aktif baik dari guru maupun dari siswa.  
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b. Guru 

Sebagai sumber referensi untuk menentukan media pembelajaran 

yang akan digunankan. Serta untuk memotivasi guru dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

c. Peserta Didik 

Untuk meningkatkan kemampuan menyimak peserta didik. 

Meningkatkan siswa agar menjadi lebih aktif, kreatif dan 

mempermudah siswa untuk mengungkapkan pendapat.  

d. Peneliti 

Menambah wawasan dalam mengelola pembelajaran serta dapat 

menyampaikan cerita dengan menggunakan media wayang khususnya 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan memberikan pengalaman 

terhadap pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan 

media yang tepat.   


