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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial  yang tidak dapat hidup tanpa bantuan 

orang lain, tindakan yang dilakukan paling penting adalah tindakan sosial. 

Tindakan sosial merupakan suatu tindakan tempat saling mempertukarkan 

pengalaman, saling mengemukakan dan menerima pikiran, saling 

mengutarakan perasaan, atau saling mengekspresikan serta menyetujui 

sesutau pendirian atau keyakinan. Oleh karena itu maka di dalam tindakan 

sosial haruslah terdapat elemen-elemen yang umum, yang sama-sama 

disetujui dan dipahami oleh sejumlah orang yang merupakan suatu 

masyarakat. Untuk menghubungkan sesama anggota masyarakat maka 

diperlukanlah komunikasi (Tarigan, 1981:8). Untuk dapat melakukan 

komunikasi maka diperlukannya bahasa.  

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang memiliki peran penting 

sebagai pemersatu bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Kehidupan 

berbangsa dan bernegara, bahasa Indonesia berfungsi, antara lain, sebagai 

bahasa resmi negara, bahasa pengantar resmi lembaga pendidikan, bahasa 

resmi perhubungan pada tingkat nasional, dan bahasa media massa 

(Iskandarwassid, 2013:264). Tujuan pendidikan bahasa Indonesia yaitu untuk 

menjadikan siswa terampil dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 

2006 tentang Standar isi dijelaskan bahwa ruang lingkup mata pelajaran 

bahasa  dan sastra Indonesia mencakup empat aspek kemampuan berbahasa, 

yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Sedangkan tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia menurut Kurikulum Tahun 2006 yaitu 

pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar, baik secara lisan maupun secara tertulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia  (Depdiknas 2006:231). 

Pada siswa Sekolah Dasar pembelajaran bahasa sangatlah penting sebagai 

bekal untuk bersosialisasi dengan masyarakat disekitarnya. 

Pada masa anak sekolah, anak akan tertarik pada keterampilan 

membaca dan berkomunikasi dengan orang lain. Anak akan senang hati 

membaca atau mendengar dongeng fantasi pada usia siswa 6-8 tahun, 

sedangkan gemar cerita yang bersifat kritis (tentang perjalanan, riwayat para 

pahlawan, dan sebagainya) pada usia 10-12 tahun (Nurihsan, 2011:3). Pada 

siswa Sekolah Dasar kemampuan berbahasa harus dilatih mulai dari sekarang 

dengan melatih siswa agar mampu bercerita dengan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar.  

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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(Nurwijayanti: 2011). Seseorang pasti akan melibatkan pikiran, keberanian, 

serta bahasa yang baik dan benar sehingga orang lain memahami isi cerita. 

Pada pernyataan diatas membuktikan bahwa keterampilan bercerita sangatlah 

penting guna menambah kemampuan berbahasa siswa. Sebagai guru yang 

profesional hendaknya dapat meningkatkan keterampilan bercerita pada siswa 

dengan membuat suasana belajar menjadi lebih mengasyikkan dan tidak 

membosankan dengan menyiapkan semua perangakat pembelajaran dengan 

baik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 4 Desember 

2015 dengan wali kelas selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 

5A di SD Muhammadiyah 08 ditemukan fakta bahwa pada saat proses 

pembelajaran Bahasa Indoesia dengan materi bercerita guru memutarkan 

video atau film dan siswa melihatnya, setelah selesai melihat video atau film 

siswa menceritakan kembali isi dari cerita tersebut tanpa menggunakan 

media.  Fakta lain dari hasil wawancara tersebut yaitu siswa masih merasa 

kurang percaya diri jika berhadapan dengan teman-teman sekelasnya ketika 

melakukan kegiatan percakapan dalam bercerita, siswa cenderung kurang 

berani untuk bercerita di depan kelas karena merasa takut salah dan kurang 

percaya diri. Hal tersebut menyebabkan nilai bercerita pada siswa ada yang 

kurang memuaskan dengan presentase siswa yang tuntas yaitu sebanyak 48% 

dan yang tidak tuntas 52%, lebih dari 50% siswa tidak tuntas dalam 

pembelajaran bercerita dengan KKM yang harus dicapai adalah 75.  

Siswa memerlukan sebuah media yang dapat meningkatkan 

keterampilan bercerita yang mana mereka dapat menjadi seseorang yang ada 
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dicerita tersebut sehingga mereka dapat bercerita dengan baik. Untuk 

meningkatkan keterampilan bercerita guru hendaknya membuat media 

pembelajaran agar siswa dapat berimajinasi, membuat suasana bercerita 

seolah-olah itu nyata dan menghilangkan rasa malu bercerita di depan kelas 

serta lebih percaya diri. 

Banyak siswa yang mengaku bahwa pelajaran Bahasa Indonesia 

merupakan pelajaran yang membosankan karena banyak sekali bacaan atau 

cerita yang panjang. Serta siswa terkadang kurang percaya diri apabila ia 

disuruh untuk membaca dengan lantang apalagi bercerita di depan kelas. 

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru saat pembelajaran 

berlangsung yaitu dengan menyiapkan media pembelajaran yang semenarik 

mungkin. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta 

lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efisien dan efektif (Munadi, 2010:7-8).  

Untuk memperbaiki keterampilan bercerita pada siswa, peneliti 

membuat media Cincin Tokoh pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Media 

Cincin Tokoh merupakan media yang berupa cincin yang bergambarkan 

tokoh dalam cerita, dibuat dengan tujuan supaya dapat meningkatkan 

keterampilan bercerita serta memudahkan siswa untuk berimajinasi dengan 

melihat gambar tokoh tersebut. Media Cincin Tokoh termasuk media visual 

karena pada media Cincin Tokoh terdapat gambar dan melibatkan indera 

penglihatan secara langsung. Diharapkan ketika siswa melihat atau 

memperhatikan suatu gambar, mereka akan terdorong untuk berbicara lebih 

 



5 
 

banyak, berinteraksi baik dengan gambar- gambar tetsebut, maupun dengan 

sesamanya, membuat hubungan diantara paradoks dan membuat gagasan- 

gagasan baru (Munadi, 2010:89).  

Media Cincin Tokoh ini hampir sama dengan media Boneka Jari, akan 

tetapi media Boneka Jari  dikenakan pada ujung jari sedangkan media Cincin 

Tokoh dikenakan seperti memakai cincin. Dengan adanya media Cincin 

Tokoh ini diharapkan siswa dapat lebih termotivasi agar dapat berfikir 

kreatif, siswa dapat menuangkan ide-ide untuk bercerita dengan 

menggunakan media Cincin Tokoh, dan membuat suasana bercerita menjadi 

lebih kongkrit. Sebelumnya pernah diadakan penelitian tentang media boneka 

jari yang dilakuka pada kelas 1 SD, hasil dari penelitian tersebut adalah pada 

saat pretest ketuntasan hanya mencapai 30% atau sebanyak 9 anak yang 

tuntas, sedangkan pada posttest ketuntasan mencapai 100% atau sebanyak 30 

anak yang tuntas. Dari hasil pretest dan posttest dapat dilihat bahwa 

perolehan nilai mengalami peningkatan (Khoirunnisak, 2015:54).  

Pernah dilakukan penelitian lainnya dengan menggunakan media 

gambar (media visual) pada siswa kelas III SDN Rek- Kerrek 1 Pamekasan 

Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Hasil dari penelitian tersebut 

kemampuan bercerita dengan menggunakan media gambar mengalami 

peningkatan dengan presentase keberhasilan belajar klasikal siswa dari 30% 

pada  siklus I menjadi 90% pada siklus ke II (Selamed, 2013:62). 

Melalui dasar pemikiran tersebut, maka peneliti akan mengadakan 

penelitian dengan judul: “Meningkatkan Keterampilan Bercerita Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V SD Dengan Menggunakan Media 
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Pembelajaran Cincin Tokoh Di SD Muhammadiyah 08 Dau-Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai bereikut: 

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan bercerita dengan menggunakan 

media Cincin Tokoh pada siswa kelas 5 SD? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil keterampilan bercerita dengan 

menggunakan media Cincin Tokoh pada siswa kelas 5 SD? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan bercerita dengan menggunakan 

media Cincin Tokoh pada siswa kelas 5 SD. 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil keterampilan bercerita dengan 

menggunakan media Cincin Tokoh pada siswa kelas 5 SD. 

1.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

media cincin tokoh maka akan ada peningkatan keterampilan bercerita pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 SD dengan Muhammadiyah 08 Dau-

Malang. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman untuk 

meningkatkan keterampilan bercerita dengan menggunakan media cincin 

tokoh pada kelas 5 SD. 

2. Bagi guru, mengetahui peningkatan keterampilan bercerita siswa kelas 

5SD terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan 

media cincin tokoh sehingga guru mampu mengevaluasi kembali rencana 

kegiatan pembelajaran sebelum terlaksananya proses belajar mengajar. 

3. Bagi siswa, media cincin tokoh ini dapat membuat siswa menjadi lebih 

kreatif dalam bercerita dan siswa dapat meningkatkan keterampilan 

berceritanya. 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian tindakan kelas ini adalah: 

a. Siswa kelas 5A di SD Muhammadiyah 08 Dau- Malang dengan jumlah 

25 siswa, jumlah siswa perempuan 12 dan jumlah siswa laki-laki 13. 

b. Waktu pelaksanaan penelitian pada semester genap tahun ajaran 

2015/2016. 

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, maka 

peneliti membatasai kegiatan penelitian pada: 

a. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi bercerita. 

b. Menggunakan media cincin tokoh secara berkelompok. 

c. Kemampuan yang diukur untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu 

dan terampil dalam bercerita adalah: a) Ketepatan isi cerita, b) 

Pelafalan dan intonasi, c) Kelancaran. 
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1.7 Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini maka perlu 

didefinisikan beberapa istilah, diantaranya yaitu: 

a. Bercerita adalah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang 

perbuatan atau suatu kejadian secara lisan dalam upaya untuk 

mengembangkan potensi (Nurwijayanti 2011:17). 

b. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi dan bernalar dalam 

kegiatan ilmiah, baik dalam perencanaan pengembangan kebudayaan, 

ilmu pengetahua, dan teknologi maupun dalam penyebarluasan hasil 

perencanaan dan pengembangannya (Nazar, 2006:1). Bahasa Indonesia 

merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia 

untuk mempermudah interaksi sesama masyarakat Indonesia, serta 

pemersatu bahasa-bahasa di negara Indonesia. 

c. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan 

atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga 

terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efesien dan efektif (Asyhar, 2012:8). 

d. Cincin tokoh adalah media yang berupa cincin yang bergambarkan tokoh 

dalam cerita, dibuat dengan tujuan supaya dapat meningkatkan 

keterampilan bercerita serta memudahkan siswa untuk berimajinasi 

dengan melihat gambar tokoh tersebut. 

 

 

 




