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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sekolah Dasar merupakan lembaga pendidikan dasar untuk anak. 

Siswa Sekolah Dasar mulai mengembangkan keterampilan yang dimilikinya 

yang tersimpan rapat dalam diri Siswa tersebut. Guru sangat berperan sekali 

dalam menciptakan siswa yang luar biasa. Guru berperan untuk mengarahkan 

siswanya sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Terdapat 

berbagai macam mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang SD. Salah 

satunya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran ini merupakan salah 

satu mata pelajaran wajib di SD.  

Bahasa Indonesia di SD antara lain bertujuan agar siswa mampu 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan 

kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Adapun tujuan khusus pengajaran 

bahasa Indonesia, antara lain agar siswa memiliki kegemaran membaca, 

mempertajam kepekaan, perasaan, dan memperluas wawasan kepribadiannya. 

Pengajaran bahasa Indonesia juga dimaksudkan untuk melatih keterampilan 

mendengar, berbicara, membaca, dan menulis yang masing-masing erat 

hubungannya. Pada hakikatnya, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa 

Indonesia baik secara lisan maupun tulisan Susanto (2015:245). 
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Setiap keterampilan itu erat sekali hubungannya dengan ketiga 

keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Keterampilan 

berbahasa biasanya melalui suatu hubungan urutan yang terakhir, mula-mula 

pada masa kecil belajar menyimak bahasa kemudian berbicara,  sesudah itu 

membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara dipelajari sebelum memasuki 

sekolah, sedangkan membaca dan menulis dipelajari di sekolah. Keempat 

keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang disebut 

caturtunggal dalam Tarigan (2015:2). 

Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-

lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta 

interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta 

memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara 

melalui ajaran atau bahasa lisan (Tarigan, 2015:31). Berdasarkan pengalaman 

pembelajaran secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dan hasil 

kolaborasi dengan guru kelas IV, dan dilengkapi dengan data dokumen, 

ditemukan fakta bahwa kualitas pembelajaran menyimak dongeng kelas IV 

SDN 1 Bawang Banjarnegara masih rendah.  

Peneliti melakukan observasi dengan guru kelas dan siswa mengenai 

pelajaran yang sulit dibuktikan dengan hasil belajar mata pelajaran yang 

belum semua siswa sesuai dengan batas ketuntasan. Mata pelajaran tersebut 

adalah mata Bahasa Indonesia dikarenakan cakupan materi yang sangat luas 

sehingga membuat siswacepat bosan. Hal ini disebabkan kurangnya kondusif 

pada saat proses pembelajaran.  
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Pernyataan tersebut didukung dengan data pencapaian hasil tes 

evaluasi menyimak yang dilakukan peneliti kepada siswa kelas IV SDN 1 

Bawang Banjarnegara. Data tersebut diperoleh dari 20 siswa hanya 9 siswa 

yang mendapat nilai keterampilan menyimak di atas niai ketuntasan yaitu 75, 

sedangkan sisanya 11 siswa nilainya di bawah nilai ketuntasan 75. Saat 

pembelajaran bahasa Indonesia sebagian besar siswa kesulitan memahami isi 

dongeng atau cerita saat kegiatan menyimak. Berdasarkan data, perbaikan 

pembelajaran perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan keterampilan 

menyimak, mengingat peranan menyimak dalam proses belajar berbahasa 

sangat besar, maka diperlukan suatu model yang efektif dalam pembelajaran 

keterampilan menyimak. Dengan model dan media pembelajaran yang efektif, 

pembelajaran menyimak akan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Peningkatan keterampilan menyimak kelas IV dengan menggunakan 

Wayang Kartun akan dipilih menjadi sebuah media karena Wayang Kartun 

sangat sesuai dengan fungsinya dan memberikan siswa pengalaman serta 

melibatkan siswa langsung saat pembelajaran(Meilan, 2013:2). Wayang 

Kartun sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan 

tersebut antara lain mampu meningkatkan keterampilan menyimak 

siswa,dengan Wayang Kartun guru dapat menyampaikan materi pelajaran 

Bahasa Indonesia dengan gaya pengajaran yang lebih menarik perhatian 

siswa. Wayang Kartun yang bentuknya menyerupai tokoh dongeng 

memudahkan siswa dalam mengetahui watak para tokoh dan memahami 

peranan setiap tokoh (Meilan, 2013:2)Berdasarkan latar belakang tersebut 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : Upaya 
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Meningkatkan Keterampilan Menyimak Dengan Menggunakan Wayang 

Kartun Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV SDN 1 Bawang 

Banjarnegara 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada kegiatan observasi awal peneliti 

merumuskan sebuah masalah yaitu, bagaimana penggunaan media 

pembelajaran berupa Wayang Kartun dapat meningkatkan keterampilan 

menyimak siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum : meningkatkan kemampuan menyimak dengan 

menggunakan Wayang Kartun mata pelajaran bahasa Indonesia kelas IV 

SDN 1 Bawang Banjarnegara. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia pada aspek menyimak dengan menggunakan media Wayang 

Kartun. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam mengelola pembelajaran bahasa 

Indonesia pada aspek menyimak dengan menggunakan media Wayang 

Kartun. 

c. Meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia pada aspek menyimak 

dengan media Wayang Kartun.  
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoretis maupuan praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai tambahan 

khasanah bagi peneliti dan pembaca dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

dalam penggunaan media pembelajaran Wayang Kartun. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru. 

1) Dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki pembelajaran yang sudah berlangsung. 

2) Membantu guru dalam menyelesaikan masalah pelajaran. 

3) Menambah wawasan dalam memilih media pembelajaran. 

b. Bagi Siswa 

1) Memotivasi siswa dalam pelajaran menyimak. 

2) Menciptakan pengalaman belajar  yang menyenangkan. 

3) Melatih siswa meningkatkan keterampilan menyimak.  

c. Bagi Sekolah 

1) Digunakan untuk  guru lain dalam perbaikan pembelajaran  

2) Menumbuhkan kerjasama antar guru untuk memperbaiki mutu 

pendidikan secara berkelanjutan. 

d. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian kelas, dapat menambah wawasan serta 

ilmu pengetahuan menganai cara belajar yang dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan.  
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