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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan sekolah menengah atas (SMA) 

menjadi  tugas dan tangung  jawab pihak sekolah. Pihak sekolah bertanggung 

jawab dalam menyelenggarakan proses pendidikan, pemerintah sebagai pemegang 

keputusan kebijakan, sedangkan masyarakat sebagai pendukung sumber daya 

yang diperlukan sekolah. Dalam kenyataannya pihak sekolah yang berperan lebih 

dekat  dalam mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah melalui peran kepala 

sekolah dan para gurunya. Karena  gurulah  yang langsung membina para  peserta 

didik di sekolah melalui proses pembelajaran.  

Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa sejatinya merupakan mata 

pelajaran yang wajib diajarkan sejak pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai ke 

jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Mata pelajaran ini menjadi pelajaran 

yang wajib dikuasai oleh siswa, mengingat bahwa mata pelajaran bahasa 

Indonesia menjadi salah satu yang diujikan dalam ujian nasional. Pada kegiatan 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

terdapat empat aspek keterampilan berbahasa yang perlu dikuasai yaitu 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Dari keempat aspek itu, 

keterampilan menyimak yang paling membutuhkan perhatian karena merupakan 

kegiatan yang di anggap mudah namun kenyataanya sulit. Siswa harus mampu 

menguasai pembelajaran menyimak dengan baik. 
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Menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambing - 

Iarnbang lisan dengan penuh perhatian, pernahaman, apresiasi serta 

interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta 

memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara 

melalui ujaran atau bahasa lisan, Tarigan (2008:31). Keterampilan menyimak 

berperan penting  dalam  usaha  mempelajari banyak hal apalagi di dunia 

pendidikan.  Guru  menyampaikan pelajaran sebagian besar melalui ujaran. Di 

sinilah keterampilan menyimak diperlukan oleh siswa. Mengingat keterampilan 

menyimak sangat penting, maka keterampilan menyimak harus diajarkan di dalam 

pelajaran  Bahasa Indonesia di Sekolah Menegah Atas (SMA).  

Berdasarkan kegiatan program magang 3 pada saat semester tujuh yang 

berlangsung di SMA Negeri 5 Purwokerto, terdapat standar kompetensi (SK) yang 

berhubungan dengan proses pembelajaran menyimak di SMA Negeri 5 

Purwokerto, maka peneliti mengambil langkah untuk melakukan diskusi 

mengenai pembelajaran menyimak di sekolah tersebut dengan guru bahasa dan 

sastra Indonesia, yaitu Drs. A. Idang Prayitno, dari hasil diskusi tersebut, peneliti 

mendapatkan informasi bahwa siswa yang diajarnya atau lebih spesifiknya yaitu 

siswa kelas X MIPA 3 memiliki kemampuan menyimak yang masih rendah. Di 

lihat dari nilai kemampuan menyimak  siswa kelas X MIPA 3 di  SMA Negeri 5 

Purwokerto yang masih kurang baik yaitu hanya mencapai nilai rata-rata kelas 

adalah 65. Angka tersebut belum bisa mencapai batas yang diharapkan karena 

nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) nya adalah 76. 

Drs. A. Idang Prayitno guru bahasa Indonesia SMA Negeri 5 Purwokerto 

mengungkapkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran 
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menyimak. Siswa merasa kesulitan dalam menyimak yang sudah tersimpan dalam 

pikirannya untuk bisa dituangkan menjadi sebuah hasil menyimak yang baik. 

Beliau juga mengungkapkan bahwa video adalah satu-satunya media yang 

digunakan dalam mengajarkan materi menyimak. Dari beberapa penjelasan yang 

disampaikan oleh beliau, peneliti mengidentifikasi bahwasanya siswa kurang 

berminat atau tertarik untuk menyimak video, sehingga mereka akan sulit untuk 

bisa mengembangkan dan mengungkapkanya apa yang telah di simak. 

Nampaknya perlu adanya media pembelajaran yang tepat untuk dapat merangsang 

ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak, agar siswa merasa 

senang dan antusias sehingga mereka dapat dengan mudah mengembangkan dan 

mengungkapkan hasil dari pembelajaran menyimak lebih baik. 

Permasalahan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, bila tidak segera 

diatasi maka hal ini akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Dengan melihat 

permasalahan tersebut, peneliti ingin mencoba menerapkan cara pembelajaran 

yang berbeda di kelas X MIPA 3 SMA Negeri 5 Purwokerto. Peneliti akan 

memanfaatkan media tayangan film pendek dalam pembelajaran menyimak, untuk 

mencoba menangani permasalahan tersebut. Unsur-unsur pembangun yang 

terdapat dalam cerita film pendek diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada 

siswa sehingga siswa akan lebih mudah belajar menyimak. Peneliti memiliki 

asumsi bahwa minat siswa dalam menonton film cukup tinggi, sehingga 

diharapkan bisa membuat siswa tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang 

sedang berjalan sehingga membuat siswa akan lebih tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran.  Dengan demikian diharapkan kemampuan siswa dalam menyimak 

bisa menjadi lebih maksimal. Film pendek merupakan film yang berdurasi kurang 
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dari 10 menit, lebih singkat dari film - film pada umumnya yang kerap diputar di 

bioskop atau gedung pertunjukan lainnya. Karena memiliki durasi yang singkat, 

maka komposisi unsur intrinsik yang terdapat pada cerita film pun dibuat lebih 

ringkas dan singkat, namun pesan ataupun makna yang terkandung dalam film 

tersebut tetap dapat tersampaikan. Cerita yang diangkat dalam film pendek pun 

kerap kali tidak jauh dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Hal ini diharapkan 

bisa membuat siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran menyimak. Untuk 

mencapai pembelajaran menyimak yang optimal, peneliti mencoba menggunakan 

media film pendek ini dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada siswa kelas X 

MIPA 3 SMA Negeri 5 Purwokerto tahun ajaran 2017-2018. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di 

atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah kemampuan siswa memahami unsur-unsur instrinsik dalam 

pembelajaran menyimak tayangan cerita dapat ditingkatkan melalui penggunaan 

media film pendek pada siswa kelas X MIPA 3 SMA Negeri 5 Purwokerto tahun 

ajaran 2017-2018 ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan kemampuan menyimak tayangan cerita melalui 

penggunaan media film pendek pada siswa kelas X MIPA 3 SMA Negeri 5 

Purwokerto tahun pelajaran 2017-2018.  
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D. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini. Hasil penelitian 

perbaikan pembelajaran ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru maupun 

sekolah. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Manfaat Bagi Guru 

a. Penelitian ini dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembelajaran 

yang disesuaikan dengan tujuan, materi dan kondisi belajar siswa dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran. 

b. Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan guru dalam merancang model 

pembelajaran yang sesuai dengan konsep rencana pelaksanaan pembelajaran 

sehingga lebih terarah dan teratur. 

c. Penelitian ini dapat meningkatkan kinerjanya secara professional. 

 

2. Manfaat Bagi Siswa 

a. Tercipta suasana belajar yang menarik dan menyenangkan sehingga diharapkan 

situasi tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Mempermudah siswa dalam pembelajaran menyimak. 

c. Meningkatkan kemampuan menyimak siswa dalam pembelajaran menyimak. 

 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

a.  Mampu meningkatkan layanan pendidikan kepada siswa 

b. Meningkatkan kualitas sekolah sebagai institusi pendidikan yang berdaya guna 

dan berhasil guna. 

  

Meningkatkan Kemampuan Menyimak... Wildan Aji Saputra, FKIP UMP, 2019




