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Bab I 

Pendahuluan 

I.I.  Latar Belakang 

     Manusia adalah makhluk sosial, sehingga perlu berinteraksi dengan 

manusia yang lainnya. Pada saat manusia membutuhkan eksistensinya di akui, 

maka interaksi itu terasa semakin penting. Kegiatan berinteraksi ini 

membutuhkan alat, sarana, atau media, yaitu bahasa. Sejak saat itulah  bahasa 

menjadi alat, sarana atau media.  

           Bahasa Indonesia adalah salah satu alat komunikasi. Melalui bahasa 

manusia dapat saling berhubungan, komunikasi, berbagi pengalaman, saling 

belajar, dan saling meningkatkan kemampuan intelektual. Mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia adalah program untuk 

mengembangkan pengetahuan ketrampilan Bahasa dan sikap positif terhadap 

Bahasa Indonesia. Sesuai kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa 

Nasional dan Bahasa Negara, maka fungsi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

dan Sastra Indonesia adalah ( 1 ). Sebagai sarana pembinaan kesatuan dan 

kesatuan bangsa ( 2 ). Sarana peningkatan pengetahuan dan ketrampilan 

Berbahasa Indonesia dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya     

(3 ). Sarana peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berbahasa untuk 

meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ( 4 ). 

Sarana menyebarluaskan pemakaian Bahasa Indonesia yang baik untuk 

berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah ( 5 ). Sarana pengembangan 

penalaran – penalaran. ( Depdikbud, 1994 ). 
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            Dalam  pengajaran Bahasa Indonesia, pendidik di harapkan mampu 

menguasai konsep dan materi Bahasa Indonesia. Selain itu pendidik juga 

harus menguasai tiga ranah kemampuan yaitu Afektif, kognitif, dan 

psikomotor. Supaya dalam proses pembelajaran siswa dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang baik. Pembelajaran akan berlangsung secara efektif dan 

efisien apabila didukung dengan kemahiran guru mengatur strategi 

pembelajara. 

         Pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN Mancar II Kecamatan 

Peterongan Kabupaten Jombang yang selama ini menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab, serta tanpa menggunakan media  kurang maksimal 

hasilnya dalam kemampuan bercerita dan menuangkannya ke dalam tulisan 

maupun secara lisan. Hal ini bisa di lihat dari hasil pra tindakan yang di 

laksanakan pada tanggal   24 Mei 2010 di peroleh hasil bahwa kemampuan 

bercerita siswa secara tulis kelas 2 belum mencapai KKM yang di tentukan 

yaitu 6,4. dari 20 siswa kelas 2 SDN Mancar 2 Peterongan hanya 45 % ( 9 

orang ) yang mencapai KKM dan 55 %  ( 11 orang ) belum mencapai KKM. 

Sedangkan hasil kemampuan bercerita siswa kelas 2 secara lisan diperoleh 8 

orang ( 40 % ) yang mencapai KKM dan 12 orang ( 60 % ) belum mencapai 

KKM. Nilai yang di capai siswa pada waktu pra tindakan adalah rata – rata 

62,5 %  dari prosentase yang di tentukan yaitu 75 %. 

     Ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan 

ketika bercerita dan menuangkannya ke dalam tulisan maupun secara lisan. 

Kesulitan yang dihadapi oleh siswa kelas II SDN Mancar 2 ketika menulis 
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cerita antara lain : siswa kesulitan untuk menuangkan ide atau gagasan dalam 

bentuk tulisan, siswa kurang mampu menuliskan cerita secara kronologis, 

siswa kurang mampu menuliskan waktu dan tempat peristiwa atau kejadian 

dalam cerita dan akhir cerita tidak sesuai dengan cerita awal, sedangkan 

kesulitan yang di hadapi siswa ketika bercerita secara lisan antara lain 

kelancara waktu bercerita, ketepatan pilihan kata, dan struktur kalimat yang di 

gunakan dalam bercerita. Permasalahan tersebut di atas juga disebabkan 

karena dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya bercerita, guru 

menggunakan pendekatan bercerita bebas, dengan siswa dituntut untuk 

menggunakan fakta atau ide dari pengalaman siswa sendiri sehingga ketika 

siswa menuangkan ide atau gagasannya berdasarkan fakta atau 

pengalamannya, siswa harus mengingat-ingat kronologis pengalaman mereka 

yang terkadang siswa lupa kronologisnya.  

      Dari pelaksanaan pembelajaran dengan metode caramah dan tanya jawab 

serta tanpa menggunakan media  hasilnya kurang maksimal. Hal – hal di atas 

merupakan kekurangan – kekurangan pembelajaran tentang bercerita  yang di 

laksanakan dengan metode ceramah dan tanya jawab serta tanpa menggunakan 

media. Upaya yang dapat peneliti lakukan untuk meningkatkan kemampuan 

bercerita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia adalah melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan media “ gambar “.  

     Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media gambar sangat efektif 

karena media gambar bisa membantu  siswa untuk menuangkan ide atau 

gagasan ke dalam bentuk tulisan maupun lisan. 
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    Dengan menggunakan media gambar tersebut siswa akan lebih tertarik 

untuk bercerita dan menuangkan ide – ide  tersebut ke dalam tulisan. Peneliti 

berharap dengan merubah media yang di gunakan akan lebih meningkatkan 

kemampuan bercerita siswa kelas 2 SDN Mancar II Kecamatan Peterongan 

Kabupaten Jombang.    

                Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian tentang media gambar yang 

telah di lakukan oleh Lia Alfiah ( 2006 ). Dari hasil penelitian tersebut bahwa 

media gambar mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian Lia Alfiah 

menyebutkan bahwa pembelajaran Matematika dengan media gambar siswa 

kelas 2 SDN Kedurus III/430 Surabaya pokok Bahasan operasi perkalian 

mampu meningkatkan hasil belajar sebesar 19,5 % yaitu dari 72,5 % pada 

siklus I menjadi 92 % pada siklus II.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

                   Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dalam 

penelitian ini dapat di rumuskan :  

1. Apakah dengan menggunakan media  gambar dapat meningkatkan 

kemampuan bercerita siswa kelas II SDN MANCAR II Kecamatan 

Peterongan Kabupaten Jombang ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

         Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai 

dalam penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut :  

1. Untuk meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas II SDN 

Mancar  II dengan menggunakan media gambar. 

2. Untuk mengetahui penerapan media gambar dalam meningkatkan 

kemampuan bercerita siswa kelas 2 SDN Mancar II Kecamatan 

Peterongan Kabupaten Jombang.  

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

           Sebagai acuan untuk meningkatkan kreatifitas dalam merancang 

suatu media pembelajaran yang di gunakan dalam proses belajar 

mengajar pada lembaga – lembaga pendidikan di sekolah. 

2. Bagi Guru 

Sebagai sarana dalam memciptakan suasana belajar mengajar yang 

menyenangkan guna meningkatkan pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar dalam pengajaran Bahasa Indonesia. 

3. Bagi Siswa 

Sebagai saran untuk mengembangkan motivasi siswa dalam belajar 

Bahasa Indonesia sehingga proses belajar mengajar akan lebih 

menarik dan menyenangakan dengan hasil yang optimal yaitu 

siswa akan lebih giat untuk meningkatkan kemampuan bercerita. 
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1.5.Batasan Istilah 

   Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitia ini maka perlu di 

definisikan beberapa istilah sebagai berikut:   

1. Materi yang di pelajari dalam penelitian ini adalah pokok bahasan  

bercerita berdasarkan gambar. 

2. Kemampuan yang di ukur adalah kemampuan bercerita yang meliputi : 

kesesuaian isi cerita dengan urutan gambar, menuliskan cerita secara 

kronologis, menuliskan waktu peristiwa, tempat peristiwa, serta akhir 

cerita. sedangkan kemampuan yang di ukur dalam bercerita secara lisan 

meliputi : kelancaran bercerita, ketepatan pilihan kata, dan struktur 

kalimat. 

3. Media yang di gunakan dalam penelitian ini adalah media gambar di mana 

media ini sangat menarik bagi anak usia Sekolah Dasar, sehingga 

memudahkan siswa untuk menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk 

cerita.  

4. Hasil belajar dalam penelitian ini di peroleh dari hasil tes tulis yang 

dilakukan pada setiap akhir siklus I dan siklus II.   

 

 

 

 

 

 




