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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pembelajaran Bahasa Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan peserta didik. Melalui pembelajaran Bahasa Indonesia 

diharapkan peserta didik dapat mencapai perkembangan intelektual, sosial, dan 

emosional sebagai penunjang keberhasilan dalam mempelajari mata pelajaran 

yang lainnya. Di samping itu, melalui pembelajaran Bahasa Indonesia diharapkan 

membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan 

untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi peserta didik dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Hal 

ini sesuai dengan tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia seperti yang terdapat 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang 

Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Berkomunikasi secara efektif dan 

efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, (2) 

Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan 

dan bahasa Negara, (3) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya 

dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, (4) Menggunakan bahasa 

Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan 

emosional dan social, (5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 
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memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa, dan (6) Menghargai dan membanggakan 

sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi 4 (empat) aspek, 

yaitu: (1) mendengarkan; (2) berbicara; (3) membaca; dan (4) menulis. 

Keterampilan berbicara sebagai salah satu komponen keterampilan berbahasa 

perlu diberikan kepada peserta didik, sebab keterampilan berbicara menunjang 

keterampilan bahasa lainnya. Pembicara yang baik mampu memudahkan 

penyimak untuk menangkap pembicaraan yang disampaikan. Berbicara 

merupakan kegiatan berbahasa lisan, berkaitan dengan bunyi bahasa. Dalam 

berbicara seseorang menyampaikan informasi melalui suara atau bunyi bahasa. 

Berbicara merupakan keterampilan dalam menyampaikan pesan melalui bahasa 

lisan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Tarigan (2008:16) bahwa 

“berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata 

untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan 

perasaan”. Salah satu cakupan berbicara sebagai komunikasi lisan adalah 

bercerita. Bercerita merupakan salah satu keterampilan berbicara yang bertujuan 

untuk memberikan informasi kepada orang lain. Dengan bercerita, seseorang 

dapat menyampaikan berbagai macam cerita, ungkapan berbagai perasaan sesuai 

dengan apa yang dialami, dirasakan, dilihat, dibaca dan ungkapan kemauan serta 

keinginan membagikan pengalaman yang diperoleh. 
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Berdasarkan kurikulum mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa 

kelas I SD semester II kemampuan berbicara yang harus dikuasai siswa adalah 

“Menjelaskan isi gambar tunggal atau gambar seri sederhana dengan bahasa yang 

mudah dimengerti.” Untuk itu, guru SD kelas I perlu mengupayakan agar siswa 

mampu mencapai ketuntasan dalam mencapai kompetensi dasar tersebut baik 

secara kelompok maupun individu. Namun di sekolah terdapat berbagai kendala 

berkaitan dengan pembelajaran bercerita. Pada saat pembelajaran bercerita di 

Kelas I SDN Girimoyo III Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang terdapat 

berbagai permasalahan. Pertama, dalam pembelajaran bercerita di dalam kelas 

guru hanya menggunakan sumber belajar Lembar Kerja Siswa (LKS), Guru 

sebenarnya memiliki buku paket sebagai pegangan. Namun berdasarkan 

wawancara yang saya lakukan dengan guru kelas 1 SDN Girimoyo III buku itu 

jarang digunakan. Biasanya digunakan hanya untuk mencari soal-soal yang bisa 

digunakan untuk ulangan. Kedua, metode yang digunakan kurang variatif yaitu 

metode ceramah, sedikit tanya jawab, dan penugasan. Metode – metode yang 

digunakan kurang menarik bagi siswa. Ketiga, ketika guru meminta siswa untuk 

mengerjakan tugas yaitu menceritakan gambar yang telah ada di LKS, kalimat 

yang digunakan siswa sama dengan apa yang telah dijelaskan guru. Keempat, 

ketika siswa secara bergantian membacakan tugas berceritanya di depan kelas, 

siswa lain sebagai penyimak terlihat tidak memperhatikan dan kurang berminat 

menyimak ataupun mendengarkan cerita temannya. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan peneliti  dengan 3 siswa yang tidak memperhatikan cerita temannya 

dikarenakan dari awal sudah tidak tertarik dengan pembelajaran yang telah 
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berlasngsung. Kelima, siswa merasa takut, malu-malu, dan kurang percaya diri 

bila ditunjuk untuk bercerita di depan kelas. Masalah ini terjadi karena siswa 

kurang berlatih bercerita. Saat guru menunjuk siswa untuk bercerita di depan 

teman-temannya mereka merasa enggan, sehingga guru harus menunggu sampai 

dia mau maju ke depan. Keenam, penggunaan media pembelajaran yang kurang 

menarik bagi siswa. Media pembelajaran berfungsi untuk menunjang proses 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Penggunaan media yang tidak sesuai dengan minat siswa akan menghambat 

proses pembelajaran, yang pada akhirnya hasil pembelajaran yang dicapai tidak 

optimal.  Permasalahan ini dapat diatasi dengan memilih media pembelajaran 

yang sesuai dengan minat siswa. Dengan demikian, siswa akan tertarik dengan 

media tersebut dan akan semangat dalam bercerita.  

Setengah lebih dari jumlah siswa yang ada (49 siswa) malah sibuk 

bercerita sendiri dengan teman sebangkunya. Pada akhirnya, dengan adanya 

kendala dalam proses pembelajaran tersebut, pencapaian hasil pembelajaran 

bercerita yang dilaksanakan tidak maksimal. Untuk itu, perlu dilakukan upaya 

memperbaiki kegiatan pembelajaran bercerita sehingga baik proses maupun 

hasilnya dapat sesuai dengan harapan yang telah direncanakan. Dalam tahun-

tahun belakangan ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam pembelajaran ke 

arah paradigma konstruktivisme. Menurut pandangan ini bahwa pengetahuan 

tidak begitu saja bisa ditransfer oleh guru ke pikiran siswa, tetapi pengetahuan 

tersebut dikonstruksi di dalam pikiran siswa itu sendiri. Guru bukanlah satu-



5 
 

satunya sumber belajar bagi siswa (teacher centered), tetapi yang lebih 

diharapkan adalah bahwa pembelajaran berpusat pada siswa (student centered).  

Pendekatan pembelajaran konstruktivisme, guru atau pengajar lebih 

banyak berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi, siswa yang banyak secara 

aktif berinteraksi dengan sumber belajar atau lingkungan belajar. Proses 

pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses 

penyampaian pesan (isi atau materi ajar) dari sumber pesan melalui saluran/media 

tertentu ke penerima pesan (siswa). Penyampaian pesan ini bisa dilakukan melalui 

simbol-simbol komunikasi berupa simbol-simbol verbal dan non-verbal atau 

visual, yang selanjutnya ditafsirkan oleh penerima pesan. Adakalanya proses 

penafsiran tersebut berhasil dan terkadang mengalami kegagalan. Faktor 

penyebab kegagalan penafsiran pesan tersebut terdiri dari bebagai macam, baik 

dari dalam diri siswa (internal) maupun dari luar diri siswa (eksternal). Faktor-

faktor dari dalam diri siswa dapat berupa keadaan atau kondisi fisik maupun 

psikologis, sedangkan faktor-faktor dari luar diri siswa seperti guru, fasilitas, 

sarana dan lingkungan belajar.  

Berkaitan dengan hal diatas, maka peneliti memandang perlu untuk 

menerapkan  pemanfaatan  media pembelajaran di  SD  Negeri  Girimoyo III 

Karangploso Kabupaten Malang. Gambar puzzle merupakan salah satu media 

pembelajaran yang cocok. Gambar puzzle dapat digunakan oleh guru untuk 

menumbuhkan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. 

Penggunaan media gambar puzzle dapat menumbuhkan rasa keingintahuan siswa 
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mengenai peristiwa yang terjadi dibalik sebuah gambar yang dilihatnya, sehingga 

akhirnya siswa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut.  

Gambar puzzle merupakan salah satu Alat Permainan Edukatif (APE). 

Andang Ismail (2009:187) mengungkapkan bahwa Alat Permainan Edukatif 

(APE) merupakan seperangkat instrument baik merupakan metode/ cara atau 

perkakas yang digunakan seseorang dalam rangka mendidik anak dengan 

menekankan konsep bermain sambil belajar. Jika dipandang dari sudut 

materialnya. Alat permainan edukatif terdiri dari berbagai jenis alat permainan 

yang dapat mengembangkan daya berpikir (kognisi), daya cipta, bahasa, motorik, 

dan keterampilan anak. Penggunaan media ini ditujukan untuk mendorong siswa 

agar memiliki sikap yang lebih baik berkaitan dengan perilaku kelas sepanjang 

tahun ajaran dan juga dapat digunakan  untk mempertajam kesadaran siswa 

tentang pentingnya konstribusi seorang siswa dalam sebuah kegiatan kelas. 

Penelitian tentang penggunaan media gambar pernah dilakukan oleh Enik 

Purwaningsih dan Estu Widi Indriati. Berdasarkan kedua pemeliti tersebut 

penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga  

peneliti tertarik menggunakan media gambar untuk melatih keterampilan bercerita 

siswa SD. Peneliti memilih media gambar puzzle untuk meningkatkan motivasi 

dan keterampilan bercerita pada siswa SD, yang mana gambar puzzle dapat 

menarik perhatian siswa dalam menceritakan gambar tunggal. sehingga penelitian 

tindakan kelas ini diberi judul “Penggunaan Media Gambar Puzzle untuk 

Meningkatkan Motivasi dan Keterampilan  Bercerita Siswa Kelas I di SDN  

Girimoyo  III Kabupaten Malang”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimanakah implementasi penggunaan media gambar  puzzle dapat 

meningkatkan motivasi  dan keterampilan bercerita siswa kelas 1 SDN 

Girimoyo III Kabupaten Malang dalam pembelajaran keterampilan 

bercerita? 

2. Bagaimanakah peningkatan motivasi dan keterampilan bercerita siswa 

kelas 1 SDN Girimoyo III Kabupaten Malang dalam pembelajaran 

keterampilan bercerita dengan menggunakan media gambar puzzle? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian  ini adalah : 

1. Untuk mengetahui implementasi penggunaan media gambar  puzzle dalam 

upaya meningkatkan motivasi dan keterampilan bercerita siswa kelas 1 

SDN Girimoyo III Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahui peningkatan motivasi dan keterampilan bercerita siswa 

kelas 1 SDN Girimoyo III Kabupaten Malang dalam pembelajaran 

keterampilan bercerita dengan menggunakan media gambar puzzle. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu : 

1. Guru 

Untuk meningkatkan kualitas mengajar guru dan mencoba menggunakan 

media pembelajaran sebagai inovasi baru dalam proses pembelajaran. 

2. Siswa 

Untuk meningkatkan keterampilan bercerita siswa sehingga hasil belajar 

siswa dapat lebih meningkat. 

3. Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan sekolah untuk 

mengembangkan model pembelajaran. 

4. Peneliti 

Dapat menegetahui permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran 

dan menemukan pemecahan masalahnya sehingga pembelajaran 

meningkat. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Ruang lingkup: Pemahaman siswa dalam tema Kesehatan dan Permainan 

dengan menggunakan media gambar puzzle siswa kelas 1 SDN Girimoyo III 

Kabupaten Malang. 
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Batasan penelitian:  

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yang perlu 

dikembangkan agar substansi penelitian ini tidak melebar. Batasan – batasan 

masalah tersebut adalah sebagaimana berikut : 

1. Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan media gambar puzzle 

untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan bercerita siswa kelas 1 

SDN Girimoyo III Karangploso pada matapelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan di satu sekolah yaitu siswa kelas I SDN 

girimoyo III Karangploso Malang tahun pelajaran 2010/2011. 

 

1.6 Batasan Istilah Penelitian 

Kata kunci : motivasi, media, media gambar, media gambar puzzle, 

keterampilan, bercerita, keterampilan bercerita, siswa. 

1. Motivasi adalah tenaga pendorong yang menggerakkan aktivitas 

seseorang. 

2. Media adalah alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

3. Media gambar adalah alat peraga berupa gambar yang digunakan dalam 

proses pembelajaran untuk merangsang keaktifan siswa. 

Media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual 

kedalam bentuk 2 dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang 

bermacam-macam seperti lukisan, potret, slide, film, strip, opaque 

proyektor (Hamalik, 1994 : 95). Media gambar adalah media yang paling 
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umum dipakai, yang merupakan bahasan umum yang dapat dimengerti dan 

dinikmati dimana saja  

Langkah – langkah menggunakan media gambar:  

a. Tahap persiapan 

b. Tahap pelaksanaan 

c. Tahap evaluasi 

4. Media gambar puzzle adalah media gambar yang berisi potongan – 

potongan gambar, dimana potongan – potongan tersebut jika disusun akan 

membentuk sebuah gambar. 

5. Bercerita adalah salah satu bentuk kemampuan berbicara. 

Bercerita disamakan pelaksanaan dan pengertiannya dengan bercakap – 

cakap. 

6. Keterampilan bercerita adalah kemampuan mengomunikasikan gagasan 

yang berkembang dari pengamatan terhadap media yang digunakan 

7. Siswa adalah peserta didik dalam proses pembelajaran. 

 

1.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

“ Jika pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media gambar puzzle, 

maka motivasi dan keterampilan bercerita siswa kelas I SDN Girimoyo III 

Kabupaten Malang  akan meningkat”. 


