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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keterampilan menyimak adalah keterampilan dasar bagi keterampilan 

berbahasa yang lain, seperti keterampilan berbicara, membaca, maupun menulis. Di 

dalam kehidupan sehari-hari, menyimak adalah dasar dari kemampuan berbahasa. 

Sejak dari dalam kandungan, manusia sudah melakukan proses menyimak. Hal ini 

terlihat ketika seorang ibu mulai mengajak berkomunikasi dengan bayi yang sedang 

di kandungnya. Bayi diperdengarkan musik-musik, lantunan ayat suci Al-quran, 

kata-kata maupun obrolan yang bersifat positif. Bayi bahkan bisa meresponnya 

dengan gerakan atau tendangan dari dalam perut. Hal ini juga berarti bahwa 

manusia memiliki kemampuan menyimak sejak lahir (Kirbas, 2017). Awal dari 

belajar bahasa adalah menyimak (Slamet, 2007). Seorang anak ketika akan mulai 

belajar berbicara maka dia menyimak ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang 

tua nya. Setelah itu, mereka akan menirukan apa yang mereka simak. Hal ini juga 

berlaku ketika siswa belajar bahasa ibu atau bahasa kedua. Awalnya mereka 

menyimak bahasa yang akan dipelajarinya, menyimak kata, kalimat dan bahasa 

yang diucapkan oleh ibu maupun guru mereka. Akhirnya mereka akan menirukan 

semua ucapan yang mereka simak, kemudian mereka akan mencoba 

menerapkannya dalam pembicaraannya dengan orang lain. Proses menyimak kata, 

mengartikan makna kata, menirukan dan mempraktikan bunyi kata itu dilakukan 

secara berulang, dengan berbagai kesalahan dan kemudian diperbaiki sampai siswa 

itu berhasil memahaminya. Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui betapa 

pentingnya menyimak dalam pembelajaran berbahasa. Melalui menyimak siswa 

dapat memahami kata maupun kalimat. Pemahaman terhadap kata-kata maupun 

kalimat tersebut sangat membantu siswa dalam kegiatan berbahasa yang lain, yaitu 

kegiatan berbicara, membaca dan menulis.  

Menyimak tidak sama dengan mendengarkan, ketika mendengarkan adalah 

proses fisiologis, sedangkan menyimak merupakan proses sadar yang 

mengharuskan kita untuk memusatkan perhatian secara mental (Low & Sonntag, 
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2013; Gulec & Durmus, 2015). Dalam hal ini, menyimak merupakan proses yang 

melibatkan penafsiran pesan yang sengaja ditularkan oleh orang lain dalam upaya 

memahami pesan tersebut kemudian menanggapi pesan tersebut dengan tepat. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Bostrom (1997) bahwa menyimak merupakan 

keterampilan untuk memahami maksud pengirim pesan sehingga dapat 

merumuskan respon yang sesuai. 

Kegiatan menyimak bukan hanya kegiatan mendengarkan saja tetapi 

merupakan proses yang memerlukan pemusatan perhatian untuk memperoleh 

berbagai fakta, kemudian diolah dan disimak lalu dipahami sebagai informasi baru. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Saddhono & Slamet (2012) yang menyatakan 

bahwa menyimak merupakan kegiatan yang memerlukan konsentrasi, karena 

menyimak merupakan kegiatan reseptif. Proses menyimak yang benar dan tepat 

membutuhkan pemusatan perhatian dan ketelitian untuk mendapatkan informasi. 

Sejalan dengan Russell &Russell; Anderson (dikutip dalam Tarigan, 2013) yang 

menyatakan bahwa menyimak dapat diartikan sebagai kegiatan mendengarkan 

lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian dan pemahaman serta apresiasi. 

Beberapa ahli menyatakan bahwa menyimak merupakan seni bergaul atau 

keterampilan berinteraksi sosial (Fessenden et al., 1968; Weirich, Bachinger, 

Trendtel, & Krelle, 2019), dan keterampilan dalam menyandi pesan (Lesikar et al., 

1999). Menyimak merupakan kemampuan yang kompleks yang melibatkan proses 

pemahaman dan penyandian untuk mendapatkan informasi baru.  

Pembelajaran menyimak sudah diajarkan sejak di kelas rendah. Pembelajaran 

menyimak ini diajarkan mulai dari proses menyimak hal-hal sederhana, misalnya 

dimulai dengan siswa menyimak perintah guru untuk duduk yang rapi. Salah satu 

pembelajaran menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah menyimak 

dongeng. Dongeng menurut Hana (2011) adalah cerita rekaan yang tidak nyata, 

seperti cerita binatang, cerita petualangan, cerita rakyat, cerita asal usul suatu 

daerah atau nama, cerita tentang dewa-dewi, cerita roh halus, maupun cerita peri. 

Dongeng termasuk kedalam sastra anak (Nurgiyantoro, 2004). Melalui sastra, salah 

satunya adalah dongeng, siswa dapat menghayati kejadian-kejadian di lingkungan 

sekitarnya, sejalan dengan Rosenblatt (1983) yang menyatakan bahwa sastra dapat 

menyediakan pengalaman hidup living through, yang berarti bahwa pengalaman 
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anak dalam hidup dapat digali melalui pengalaman anak dalam mempelajari sastra. 

Dalam hal ini sastra dapat berperan dalam penanaman nilai salah satunya adalah 

penanaman sikap toleransi.  

Dewasa ini, di lapangan semakin terlihat permasalahan anak-anak dan remaja 

yang semakin hari semakin meningkat. Salah satunya adalah sikap toleransi. Dalam 

sebuah berita online menyebutkan bahwa sikap intoleransi masuk kedalam ranah 

pendidikan, salah satunya adalah siswa yang menolak dipimpin oleh ketua OSIS 

yang berbeda agama (Suryowati, 2017). Selain itu menurut survey yang dilakukan 

oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) bahwa lebih dari separuh 

responden survey memiliki opini intoleran terhadap kelompok agama minoritas 

sekaligus cenderung terpengaruh gagasan keagamaan yang radikal (Muthahhari, 

2017). Sikap toleransi jika tidak ditanamkan sejak dini bisa berujung kekerasan. Di 

Indonesia kekerasan terhadap anak-anak menggambarkan bahwa Indonesia dalam 

keadaan darurat dalam menyediakan tempat berlindung yang aman untuk anak-

anak (Agustin, Djoehaeni, & Puspita, 2020). Hal ini juga diperkuat dengan data 

bahwa kekerasan pada anak hampir setengahnya terjadi di sekolah (Agustin, 

Saripah, & Gustiana, 2016). Selain itu, fakta bahwa intimidasi berbasis gender juga 

masih terjadi di sekolah (Adriany, 2019)  Melihat pada permasalahan tersebut maka 

telah terbukti nyata bahwa masih rendahnya sikap toleransi anak-anak, remaja 

maupun mahasiswa di lingkungan pendidikan.  

Toleransi memiliki arti bahwa seseorang memiliki rasa hormat terhadap 

segala bentuk perbedaan yang dimiliki orang lain, baik fisik maupun 

kepercayaannya (Baklashova, 2015). Bukan hanya antarindividu, toleransi juga 

merupakan kebijakan antarkelompok yang hidup saling berdampingan yang 

memiliki fisik dan gaya hidup yang berbeda (Pourghaz, 2016). Mengajarkan 

toleransi pada anak sangat penting, mengajarkan keberagaman pada anak juga tidak 

kalah penting. Seorang anak yang tumbuh dan memiliki sikap terbuka pada 

perbedaan akan memiliki kehidupan yang lebih baik dan luas didunia pendidikan, 

karir, maupun aspek kehidupan yang lain. Menurut Amirotul (2017) bahwa jika 

anak tidak pernah belajar untuk bertoleransi, maka ketika ia dewasa, ia akan sulit 

menerima keberagaman. Kemudian kemampuan dalam mengelola emosi diri yang 
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rendah juga akan menyebabkan sikap intoleran. Hal ini akan menyebabkan 

munculnya sikap tidak toleran jika dia sudah menjadi dewasa.  

Pembelajaran storytelling berbantuan boneka tangan berbasis penguatan 

karakter toleransi terhadap kemampuan menyimak dongeng ini berdasarkan pada 

Perpres RI No. 87 Tahun 2017 Pasal 3 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang 

melaksanakan pendidikan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam karakter 

meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan bertanggung jawab. Dalam implementasi pembelajarannya merupakan 

pembelajaran tematis, kemudian adanya layanan bimbingan dan konseling, 

pengintegrasian kurikulum, gerakan literasi serta memilih dan menggunakan 

metode pembelajaran yang akan mendukung.  

Berdasarkan studi pendahuluan ditemukan bahwa pembelajaran menyimak 

ini terdapat permasalahan, diantaranya adalah siswa kurang memahami dalam 

menyimak, hal ini dibuktikan dengan siswa yang kebingungan menjawab 

pertanyaan yang sesuai dengan isi dongeng yang diceritakan guru. Sejalan dengan 

penelitian Rahman (2019) yang menyatakan bahwa jika kemampuan menyimak 

rendah maka siswa tersebut tidak dapat mengungkapkan topik yang didengarnya 

dengan benar. Hal ini berdampak pada antusias siswa dalam pembelajaran 

menyimak. Kondisi tersebut harus diminimalisir oleh seorang guru. Guru harus 

membuat pembelajaran yang menarik dan semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Guru juga memiliki peran untuk menentukan kegiatan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kemampuan menyimak dongeng siswa dengan 

menerapkan nilai karakter toleransi sebagai penopang dalam keberhasilan 

pembelajaran siswa. Misalnya dengan metode maupun media yang akan membuat 

siswa menjadi antusias dan fokus terhadap pembelajaran. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Agustin (2014) “...dengan menggunakan metode yang bervariasi dan 

media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran maka akan 

membangkitkan semangat siswa, tidak membuat siswa merasa jenuh, dan bisa 

menampung semua kepentingan siswa.”  
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Salah satu metode pembelajaran yang dirasa dapat meningkatkan 

kemampuan menyimak siswa adalah dengan metode storytelling berbantuan 

boneka tangan. Menurut Sayy (2016)  

“mendongeng adalah salah satu metode komunikasi yang pas untuk anak-

anak, karena nilai yang akan disampaikan akan kita bungkus dengan kemasan 

yang disebut dongeng. Dongeng interaktif adalah salah satu metode mendidik 

anak yang mudah dan sering dipergunakan oleh para pendidik di sekolah. 

Sebagian besar anak senang dengan cerita, baik cerita yang sesungguhnya 

maupun sekedar dongeng fiksi belaka.” 

tujuan dari pembelajaran metode storytelling adalah untuk mengenalkan 

lingkungan alam, budi pekerti serta mendorong anak untuk berperilaku positif. Teks 

sastra mengajarkan karakter tanpa harus menggurui (Latif, dikutip dalam Yunsirno, 

2010). Dampaknya, cerita akan membuat siswa lebih terkesan, lebih memahami 

nasihat atau perilaku positif daripada nasihat yang diucapkan langsung oleh orang 

lain.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugianto, dkk. (2017) 

hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan media boneka tangan membuat 

kemampuan menyimak dongeng mengalami peningkatan. Respon siswa terhadap 

penerapan media boneka tangan dalam proses pembelajaran menyimak dongeng 

mendapatkan respon positif ditunjukkan dengan antusiame, keaktifan, serta 

termotivasinya siswa dalam mengikuti kegiatan belajar menyimak dongeng 

menggunakan media boneka tangan. 

 Penelitian lain juga dilakukan oleh Fauza H,. dkk. (2018), yang 

pembelajarannya menggunakan media boneka tangan mengalami peningkatan, 

selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa memiliki motivasi yang kuat 

terhadap pertunjukan boneka tangan sebagai media pembelajarannya, karena media 

ini menciptakan suasana yang menyenangkan, menggembirakan, menarik dan 

menciptakan suasana yang baik. Rachmawati, dkk (2015) menyebutkan tujuan 

pembelajaran mengajar dengan menggunakan boneka tangan adalah (1) untuk 

merangsang imajinasi dan kreativitas siswa, (2) untuk mendorong yang paling sunyi 

siswa untuk mulai berbicara, (3) untuk memotivasi dan mendukung siswa dengan 

kesulitan dalam komunikasi dan interaksi, (4) untuk mengembangkan keterampilan 
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sosial dan motorik siswa, dan (5) untuk memberikan hubungan penting antara 

belajar dan bermain yang membuat boneka alat pengajaran yang luar biasa untuk di 

rumah, ruang kelas dan di komunitas yang lebih luas. 

 Selain itu, manfaat lain dari mendongeng adalah membuat atmosfer kelas 

menjadi relaks dan menjadi sarana penyegaran yang kreatif. (Priyono, 2006; 

Soetantyo, 2013; Sumartini, dkk., 2017) 

 Penelitian lain yang menggunakan metode storytelling selain dapat 

meningkatkan kemampuan menyimak serta membuat siswa termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran (Cigerci & Gultekin, 2017., Ratri, 2018), metode ini juga 

dapat digunakan untuk penanaman karakter yang positif, seperti yang dilakukan 

oleh Rusiyono & Apriani (2020) yang menggunakan metode storytelling untuk 

penanaman karakter nasionalisme, yang pada hasilnya diketahui bahwa terdapat 

pengaruh yang nyata dalam penanaman karakter nasionalisme yang selama ini 

biasanya dilakukan diluar pembelajaran. Selain karakter nasionalisme, ada 

beberapa karakter yang dapat ditanamkan juga melalui metode storytelling  

diantaranya adalah karakter tanggung jawab, mandiri, jujur, religious, dan 

kerjasama (Ramdhani, dkk. 2019). Hariana, dkk. (2018) juga menyebutkan bahwa 

pembelajaran yang menggunakan metode storytelling dapat berpengaruh terhadap 

sikap peduli sosial siswa khususnya dalam indikator pembiasaan keteladanan, 

pembiasaan spontan, dan pembiasaan rutin. Namun dari beberapa studi tersebut 

belum ada pembelajaran yang berbasis karakter toleransi secara terpisah, sehingga 

hal tersebut perlu dikembangkan. 

 Pembelajaran menyimak menggunakan metode storytelling tentunya harus 

memperhatikan hal-hal yang akan meningkatkan pemahaman lebih pada siswa. 

Dalam hal ini pemilihan media pembelajaran serta pemilihan cerita menjadi hal 

yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Pengunaan media boneka tangan serta 

dongeng fabel yang sesuai dengan usia siswa juga akan membantu siswa 

memahami dongeng yang disampaikan. Media boneka tangan tepat digunakan bagi 

siswa sekolah dasar karena boneka tangan bersifat kongkrit atau nyata sehingga 

siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran (Khaliq dkk., 2020). 

Selain itu penggunaan media boneka tangan juga membantu siswa meningkatkan 

imajinasi serta kecerdasan anak (Izzati & Yulsyofriend, 2020).  
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Berbagai penelitian mengenai karakter toleransi juga sudah banyak 

dilakukan, salah satunya adalah yang dilakukan oleh Nuswantari (2018) yang 

melakukan penelitian mengenai model pembelajaran nilai-nilai toleransi untuk 

anak sekolah dasar. Hasilnya temuannya menyatakan bahwa terdapat kesenjangan 

yang cukup lebar antara harapan guru serta kondisi anak, pemilihan metode serta 

strategi pembelajaran yang tepat dan memiliki visibilitas tinggi dapat dilaksanakan 

di sekolah. Sehubungan dengan itu penelitian lain juga dilakukan oleh Ismail (2017) 

yang menyatakan bahwa pembelajaran sikap toleransi lebih efektif dilakukan 

dengan melibatkan bidang ilmu lain seperti budaya, bahasa, serta sosiologi. 

Pembelajaran tersebut diramu sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

pembelajaran yang dapat menanamkan serta membentuk karakter toleransi yang 

kuat.  

Penelitian menyimak juga sudah banyak diteliti, salah satunya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2019) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran menyimak menggunakan media boneka tangan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap isi dan pesan yang didengar dan dilihatnya 

dibandingkan dengan pembelajaran menyimak yang hanya didengarnya saja. 

Penelitian lain juga memberikan hasil bahwa kemampuan menyimak siswa dapat 

ditingkatkan melalui penggunaan media yang tepat. (Nugroho, 2020; Putri, dkk., 

2019). Hal ini sejalan dengan perkembangan kognitif siswa yang dikemukakan oleh 

Piaget (dalam Nuswantari, 2018) bahwa perkembangan kognitif siswa berada pada 

fase operasional konkret, dimana dalam tahapan ini siswa tidak memandang konsep 

sebagai sesuatu yang samar, namun tetap membutuhkan visualisasi untuk lebih 

memahaminya.  

Berdasarkan beberapa penelitian diatas terkait dengan metode storytelling 

berbantuan boneka tangan, berbasis penanaman karakter toleransi serta kemampuan 

menyimak telah dilakukan, tetapi dari beberapa penelitian diatas belum ada yang 

mengkaji mengenai pengaruh metode storytelling berbasis karakter toleransi dalam 

meningkatkan kemampuan menyimak isi dongeng. Oleh karena itu, penelitian ini 

memfokuskan kajian pada seberapa berpengaruh metode storytelling berbantuan 

boneka tangan yang berbasis penguatan karakter toleransi terhadap kemampuan 

menyimak dongeng siswa di sekolah dasar, dengan judul “Metode Storytelling 
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Berbasis Penguatan Karakter Toleransi dalam Pembelajaran Menyimak Siswa 

Sekolah Dasar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka rumusan umum 

masalah penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh metode storytelling berbasis 

penguatan karakter toleransi dalam pembelajaran menyimak siswa sekolah dasar?” 

kemudian, untuk memperoleh  jawaban atas pertanyaan tersebut, maka secara 

khusus dibuat tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana profil awal kemampuan menyimak siswa sekolah dasar di kelas II? 

2. Bagaimana proses pembelajaran metode storytelling berbasis penguatan 

karakter toleransi dalam pembelajaran menyimak siswa sekolah dasar? 

3. Apakah pencapaian kemampuan menyimak isi dongeng pada siswa yang 

dibelajarkan dengan metode storytelling berbasis penguatan karakter toleransi 

lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang dibelajarkan dengan 

pembelajaran konvensional? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, secara umum tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui bagaimana pengaruh metode storytelling berbasis penguatan 

karakter toleransi dalam pembelajaran menyimak siswa sekolah dasar. Kemudian, 

tujuan khusus penelitian ini terdiri dari tiga pernyataan penelitian sebagai berikut. 

1. Mengetahui profil awal kemampuan menyimak siswa sekolah dasar kelas II. 

2. Mengetahui proses pembelajaran metode storytelling berbasis penguatan 

karakter toleransi dalam pembelajaran menyimak siswa sekolah dasar. 

3. Mengetahui pencapaian kemampuan menyimak isi dongeng pada siswa yang 

dibelajarkan dengan metode storytelling berbasis penguatan karakter toleransi 

dibanding dengan siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara 

praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi mengenai 

pembelajaran menyimak berbasis karakter toleransi siswa sekolah dasar yang 

kemudian dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk 

berkontribusi terhadap pelaksanaan pendidikan khususnya pendidikan formal. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi mengenai 

rancangan pembelajaran metode storytelling berbantuan boneka tangan berbasis 

karakter toleransi di sekolah dasar.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi guru serta pihak sekolah. Bagi 

guru, memberikan panduan mengenai penerapan metode pembelajaran yang dapat 

berpengaruh terhadap kemampuan menyimak. Metode ini juga bermanfaat sebagai 

alternatif bagi pembelajaran menyimak. Bagi sekolah,  penelitian ini memberikan 

sumbangsih berupa pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan menyimak, 

sehingga dapat mendukung sekolah untuk mencapai tujuannya.  

 

1.5 Struktur Organisasi Tesis 

Bab I berisi tentang latar belakang masalah dari penelitian tesis, kemudian 

rumusan masalah berikut dengan tujuan penelitian yang dilakukan serta terdapat 

manfaat-manfaat dari penelitian yang dilakukan. 

Bab II berisi mengenai kajian teori atau dasar ilmu yang digunakan dalam 

penelitian ini, diantaraya adalah mengenai model storytelling berbantuan boneka 

tangan, kemampuan menyimak siswa serta karakter toleransi itu sendiri. 

Selanjutnya berisi tentang penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang diteliti dalam tesis ini.  

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

dimulai dari desain penelitian, partisipan, kemudian populasi dan sampel yang 

diambil, instrumen-instrumen penelitian yang digunakan, prosedur penelitian 

sampai proses penganalisisan data yang digunakan dalam penelitian ini.  

Bab IV ini menyampaikan dua hal yang utama, yaitu temuan penelitian 

berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data serta pembahasan temuan penelitian 
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untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Penyajiannya berurutan dengan urutan rumusan permasalahan penelitian. 

Bab V berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan 

pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang dibahas pada bab 

sebelumnya. 


