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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara dan nasional di Indonesia ini. 

Sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya kita mampu menggunakan 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di sekolah mulai dari sekolah dasar 

hingga perguruan tinggi sudah mempelajari bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah merupakan pelajaran yang mempelajarai bahasa Indonesia 

dengan detil. Pelajaran bahasa Indonesia menuntut siswa agar mampu 

berkomunikasi dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa 

Indonesia yang dipelajari para siswa di sekolah diharapkan mampu meningkatkan 

keterampilan berbahasa siswa. Keterampilan berbahasa meliputi menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu menerima seperti menyimak dan membaca, dan memproduksi seperti 

berbicara dan menulis. Keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan dan tak 

dapat dipisahkan satu sama lain.  

Dewasa ini, banyak yang kurang memperhatikan keempat keterampilan 

berbahasa tersebut, termasuk keterampilan menyimak. Menyimak merupakan 

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 oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan (Tarigan, 2008, 

hlm. 31). Keterampilan tersebut kurang mendapat perhatian untuk ditingkatkan 

dibanding dengan keterampilan lainnya seperti berbicara dan menulis. Sementara 

keterampilan menyimak merupakan keterampilan berbahasa pertama yang kita 

dapat semenjak lahir. Keterampilan menyimak dapat menentukan baik tidaknya 

keterampilan yang lain. Seseorang yang tidak mampu mendengar sejak lahir, 

maka ia tidak mampu berbicara. Maka semakin baik seseorang menyimak, 

semakin baik pula keterampilan berbicaranya. Seperti yang dijelaskan oleh 

Tarigan (2008, hlm. 3) ujaran (speech) biasanya dipelajari melalui menyimak dan 
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meniru (imitasi). Oleh karena itu, model atau contoh yang disimak serta direkam 

oleh sang anak sangat penting dalam penguasaan serta kecakapan berbicara. 

Hal tersebut berlaku pula dalam dunia pendidikan. Menyimak merupakan 

aspek yang penting dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Kegiatan menyimak 

tidak digunakan saat pelajaran Bahasa Indonesia saja, tetapi hampir semua mata 

pelajaran memerlukan kegiatan menyimak. Dalam pembelajaran di sekolah 

kegiatan menyimak diperlukan untuk menangkap informasi yang disampaikan 

oleh guru, sehingga siswa mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru.  

Menyimak memiliki banyak tujuan. Salah satu tujuan menyimak menurut 

Tarigan (2008, hlm 60) adalah mendapatkan pengetahuan dari bahan ujaran 

pembicara. Salah satu media menyimak dengan tujuan mendapatkan pengetahuan 

dari ujaran pembicara adalah menyimak wawancara. Wawancara merupakan salah 

satu metode pengumpulan bahan berita (data atau fakta). Pelaksanaannya bisa 

dilakukan secara langsung bertatap muka dengan orang yang diwawancarai, atau 

secara tidak langsung seperti melalui telefon, internet, atau surat (wawancara 

tertulis termasuk lewat surel dan sms) (Romli, 2009, hlm. 35). Dengan menyimak 

wawancara, penyimak mendapatkan informasi dari sebuah kegiatan wawancara 

yang berlangsung. 

Menyimak wawancara tercantum dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas VII pada kurikulum 2006. Sebuah pembelajaran mengenai keterampilan 

menyimak ini harus dilakukan secara aktif, artinya ada kontribusi dari peserta 

didik agar peserta didik tersebut dapat menangkap informasi dengan baik, 

mengungkapkan pokok-pokok berita, dan mengungkapkan kembali informasi 

yang didengar atau ditonton. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukan hasil 

yang sangat memprihatinkan. Kebanyakan siswa merasa bosan saat kegiatan 

menyimak, sehingga kurang mampu konsentrasi dalam menyimak. Kondisi 

seperti ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat perlunya keterampilan 

menyimak. 

Tarigan (2008, hlm. 105) menyatakan ada delapan faktor yang dapat 

mempengaruhi menyimak, yaitu 1) fisik; 2) psikolog; 3) pengalaman; 4) sikap; 5) 

motivasi; 6) jenis kelamin; 7) lingkungan; 8) peran dalam masyarakat.  
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Fakta lain menunjukan bahwa sangat sulit bagi guru untuk membuat 

peserta didik berperan aktif dalam suatu pembelajaran. Proses pembelajaran 

seringkali hanya didominasi oleh peserta didik yang sudah sering aktif dalam 

pembelajaran. Kondisi seperti ini tentu tidak baik, karena peserta didik yang aktif 

hanya sebagian saja dan peserta didik yang lain akan menjadi peserta didik pasif. . 

Pada hakikatnya setiap keterampilan harus dilatih, sehingga diperoleh 

keterampilan yang berubah menjadi suatu keahlian. Maka dari itu, perlunya 

metode-metode baru yang lebih kreatif dan inovatif yang diterapkan dalam sebuah 

proses pembelajaran, sehingga mampu melatih kemampuan peserta didik dan 

selalu berperan aktif dalam setiap pembelajaran,  demi tercapainya tujuan dari 

pembelajaran tersebut. 

Skrip kooperatif adalah metode belajar dengan cara siswa bekerja dengan 

berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang 

dipelajari (Heriawan, dkk, 2012, hlm. 114). Skrip kooperatif bertujuan untuk 

membantu siswa berpikir secara sistematis dan berkonsentrasi pada materi 

pelajaran. Siswa juga dilatih untuk saling bekerja sama satu sama lain dalam 

suasana yang menyenangkan. Skrip kooperatif juga memungkinkan siswa untuk 

menemukan ide-ide pokok dari gagasan besar yang disampaikan oleh guru 

(Lambiotte dalam Huda, 2014, hlm. 213). 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memutuskan melakukan penelitian 

dalam bentuk eksperimen pembelajaran. Dalam penelitian ini peneliti menguji 

keefektifan metode skrip kooperatif dalam pembelajaran menyimak wawancara. 

Diharapkan metode skrip koopeatif ini efektif dalam pembelajaran menyimak 

wawancara, sehingga mampu membantu siswa lebih fokus dalam menyimak 

wawancara dan mendapatkan informasi dari hasil simakan dengan baik. Adapun 

judul penelitian ini adalah Keefektifan Metode Skrip Kooperatif (Cooperative 

Script) dalam Pembelajaran Menyimak Wawancara sebuah penelitian eksperimen 

kuasi terhadap siswa kelas VII SMPN 49 Bandung tahun ajaran 2015/2016. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah kemampuan menyimak peserta didik kelas eksperimen dalam 

pembelajaran menyimak wawancara sebelum dan sesudah menggunakan 

metode skrip kooperatif? 

2. Bagaimanakah kemampuan menyimak peserta didik kelas pembanding 

sebelum dan sesudah pembelajaran menyimak wawancara menggunakan 

metode terlangsung? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kemampuan menyimak 

peserta didik kelas eksperimen dan kelas pembanding sebelum dan sesudah 

pembelajaran menyimak wawancara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan sebagai berikut. 

1. Kemampuan menyimak peserta didik kelas eksperimen sebelum dan sesudah 

pembelajaran menyimak wawancara menggunakan metode skrip kooperatif. 

2. Kemampuan menyimak peserta didik kelas pembanding sebelum dan sesudah 

pembelajaran menyimak wawancara menggunakan metode terlangsung. 

3. Perbedaan kemampuan menyimak peserta didik kelas eksperimen dan kelas 

pembanding sebelum dan sesudah pembelajaran menyimak wawancara. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi beberapa objek, 

antara lain: 

1. Bagi peserta didik 

Mendapatkan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam menyimak wawancara, sehingga proses pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan. 

2. Bagi guru 



5 

 

Sely Desilia, 2016 
Keefektifan Metode Skrip Kooperatif (cooperative script) Dalam Pembelajaran Menyimak 
Wawancara 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

Memperoleh alternatif metode pembelajaran yang dapat diterapkan, 

khususnya pada pembelajaran  bahasa Indonesia. 

3. Bagi instansi pendidikan 

Memperoleh metode pembelajaran baru yang dapat menambah kekayaan 

perbendaharaan metode pembelajaran di instansi pendidikan. 

 

E. Definisi Operasional  

Agar tidak terjadi salah paham dalam memahami penelitian ini, penulis 

merumuskan definisi operasional seperti berikut ini. 

1. Metode skrip kooperatif merupakan metode yang bertujuan untuk membantu 

siswa berpikir secara sistematis dan berkonsentrasi pada materi pelajaran. 

Siswa juga dilatih untuk saling bekerja sama satu sama lain dalam suasana 

yang menyenangkan. Skrip kooperatif  juga memungkinkan siswa untuk 

menemukan ide-ide pokok dari gagasan besar yang disampaikan oleh guru. 

2. Menyimak wawancara merupakan kegiatan menyimak wawancara untuk 

mendapatkan informasi dari sebuah kegiatan wawancara yang berlangsung. 

 

F. Anggapan Dasar 

Pada Penelitian ini penulis berpedoman pada anggapan dasar sebagai 

berikut. 

1. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang penting, karena dapat 

mempengaruhi kualitas dalam berkomunikasi dengan orang lain dan 

pekerjaan kita. 

2. Perencanaan pengajaran memegang peran penting dalam keberhasilan 

pembelajaran. 

3. Metode yang tepat digunakan oleh guru akan mempengaruhi hasil belajar 

siswa. 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Hipotesis Satu (Ha) = Terdapat perbedaan yang signifikan mengenai 

kemampuan menyimak peserta didik kelas eksperimen dan kelas pembanding 

dalam pembelajaran menyimak wawancara sebelum dan sesudah 

menggunakan metode skrip kooperatif. 

2. Hipotesis Nol (Ho) = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai 

kemampuan menyimak peserta didik kelas eksperimen dan kelas pembanding 

dalam pembelajaran menyimak wawancara sebelum dan sesudah 

menggunakan metode skrip kooperatif. 

 

H. Struktur Organisasi Skripsi 

Halaman judul 

Halaman pengesahan 

Halaman pernyataan tentang keaslian skripsi dan pernyataan bebas 

plagiarisme 

Halaman ucapan terima kasih 

Abstrak 

Daftar isi 

Daftar tabel 

Daftar gambar 

Daftar lampiran  

BAB 1 PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang Penelitian  

2. Rumusan Masalah Penelitian  

3. Tujuan Penelitian  

4. Manfaat/Signifikasi Penelitian 

5. Definisi Operasional 

6. Anggapan Dasar 

7. Hipotesis 

8. Struktur Organisasi Skripsi  
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BAB II KAJIAN PUSTAKA/LANDASAN IHWAL MENYIMAK, 

WAWANCARA, DAN METODE SKRIP KOOPERATIF 

A. Keterampilan Menyimak 

1. Pengertian Menyimak 

2. Hakikat Menyimak  

3. Fungsi Menyimak 

4. Tujuan Menyimak 

5. Jenis-jenis Menyimak 

6. Tahap-tahap Menyimak 

7. Proses Menyimak 

8. Faktor Pemengaruh Menyimak 

B. Wawancara 

1. Pengertian Wawancara 

2. Wawancara berdasarkan Cara dilakukannya 

3. Jenis-jenis Wawancara 

4. Wawancara Menurut Tujuannya 

C. Metode Skrip Kooperatif (Cooperative Script) 

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

E. Posisi Teoretis Peneliti 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

A. Desain Penelitian  

B. Partisipan 

C. Populasi dan Sampel  

D. Instrumen Penelitian  

E. Prosedur Penelitian  

F. Analisis Data  

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Proses Pelaksanaan Penelitian 

B. Deskripsi Hasil Data Penelitian 

1. Data Nilai Prates dan Pascates Kelas Eksperimen 
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2. Data Nilai Prates dan Pascates Kelas Pembanding 

C. Analisis Pengolahan Data 

1. Uji Reabilitas Antar Penimbang 

a. Uji Reabilitas Antar Penimbang Data Prates Kelas Eksperimen 

b. Uji Reabilitas Antar Penimbang Data Pascates Kelas Eksperimen 

c. Uji Reabilitas Antar Penimbang Data Prates Kelas Pembanding 

d. Uji Reabilitas Antar Penimbang Data Pascates Kelas Pembanding 

2. Uji Normalitas Data Prates dan Pascates 

a. Uji Normalitas Data Prates Kelas Eksperimen 

b. Uji Normalitas Data Pascates Kelas Eksperimen 

c. Uji Normalitas Data Prates Kelas Pembanding 

d. Uji Normalitas Data Pasctes Kelas Pembanding 

3. Uji Homogenitas 

a. Uji Homogenitas Data Prates dan Pascates Kelas Eksperimen 

b. Uji Homogenitas Data Prates dan Pascates Kelas Pembanding 

4. Uji Hipotesis 

D. Analisis Hasil Data Tes Menyimak Wawancara 

1. Analisis Hasil Prates Kelas Eksperimen 

2. Analisis Hasil Pascates Kelas Eksperimen 

3. Analisis Hasil Prates Kelas Pembanding 

4. Analisis Hasil Pascates Kelas Pembanding 

E. Pembahasan dan Hasil Penelitian 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

A. Simpulan 

B. Implikasi 

C. Rekomendasi 

Daftar Pustaka 

Riwayat Hidup 

Lampiran 

 


