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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

           Berdasarkan pasal 3 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional ditegaskan bahwa fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional, yakni 

sebagai berikut: 

Pendidikan Nasional berfungsi, mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita pahami bahwa salah satu  

fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan bertujuan 

untuk berkembangnya potensi yang dimiliki peserta didik, pada ranah 

kognitif, ranah afektif maupun ranah psikomotorik. Setiap bidang studi harus 

mengacu pada tujuan tersebut dalam pelaksanaan proses pembelajaran, 

termasuk di dalamnya bidang studi Bahasa Indonesia, mempunyai beban yang 

sama untuk mewujudkan fungsi dari tujuan tersebut. 

Bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan mempunyai peranan yang 

sangat penting. Hal ini dapat dirasakan pada waktu proses pembelajaran, 

karena Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan dalam penyampaian 

materi pembelajaran. Pembinaan kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia 
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meliputi aspek keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis.  

Salah satu aspek berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa adalah 

berbicara, sebab keterampilan berbicara menunjang keterampilan lainnya. 

Keterampilan ini bukanlah suatu jenis keterampilan yang dapat diwariskan 

secara turun temurun walaupun pada dasarnya secara alamiah setiap manusia 

dapat berbicara. Namun, keterampilan berbicara secara formal  memerlukan 

latihan dan pengarahan yang intensif. 

Stewart dan Kennert Zimmer memandang kebutuhan akan komunikasi 

yang efektif dianggap sebagai suatu yang esensial untuk mencapai 

keberhasilan setiap individu maupun kelompok. Siswa yang mempunyai 

keterampilan berbicara yang baik, pembicaraannya akan lebih mudah 

dipahami oleh penyimaknya.  

Masalah yang terjadi di lapangan adalah tidak semua siswa 

mempunyai kemampuan berbicara yang baik. Siswa yang aktif rata-rata 25% 

– 40% dan nilai rata-rata siswa hanya berkisar 60. Hal ini diketahui pada saat 

siswa menyampaikan pesan/informasi yang bersumber dari teman dengan 

bahasa yang runtut, baik, dan benar. Isi pembicaraan yang disampaikan oleh 

siswa tersebut kurang jelas. Siswa berbicara tersendat-sendat sehingga isi 

pembicaraan menjadi tidak jelas. Ada pula di antara siswa yang tidak mau 

berbicara di depan kelas. Selain itu, pada saat guru bertanya kepada seluruh 

siswa, umumnya siswa lama sekali untuk menjawab pertanyaan guru. 

Beberapa orang siswa ada yang  tidak mau menjawab pertanyaan guru karena 
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takut jawabannya itu salah. Apalagi untuk berbicara di depan kelas, para siswa 

belum menunjukkan keberanian. Oleh sebab itu, pembinaan keterampilan 

berbicara harus dilakukan.    

Dari latar belakang di atas perlu dicari alternatif lain sebagai upaya 

untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Hal ini mengingat 

pentingnya pengajaran berbicara sebagai salah satu usaha meningkatkan 

kemampuan berbahasa lisan di tingkat sekolah dasar, penulis menggunakan 

teknik pengajaran berbicara yaitu teknik cerita berantai. Dipilihnya teknik 

cerita berantai ini karena mampu mengajak siswa untuk berbicara. Dengan 

teknik ini, siswa termotivasi untuk berbicara di depan kelas. Siswa dirangsang 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan berimajinasi. Di samping itu, 

diharapkan pula agar siswa mempunyai keberanian dalam berkomunikasi.  

           Pada saat di Lapangan sudah tidak mengajar pada materi cerita, maka 

penelitian ini diganti materi pengumuman. 

 

B. Pembatasan Masalah 

           Penelitian Tindakan Kelas ini menfokuskan pada peningkatan 

keterampilan berbicara dalam Pembelajaran  Bahasa Indonesia dengan teknik 

cerita berantai pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Ngemplak Tahun Ajaran 

2011/2012 
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C. Perumusan Masalah 

           Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: ”Apakah teknik cerita berantai dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa 

kelas IV SD Negeri 01 Ngemplak Tahun Ajaran 2011/2012?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penerapan teknik cerita beratai dalam meningkatkan keterampilan 

berbicara dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD 

Negeri 01 Ngemplak Tahun Ajaran 2011/2012. 

  

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini dibedakan dalam dua manfaat, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

1) Mengetahui secara nyata tentang peningkatan keterampilan berbicara 

dengan menerapkan teknik cerita berantai; 

2) Sumbangan perbaikan pembelajaran inovatif di Sekolah Dasar; 

3) Menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam 

bidang pendidikan.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam proses 

pembelajaran berbicara dengan menggunakan teknik cerita 

berantai; 

2) Meningkatkan keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan 

teknik cerita berantai. 

b. Bagi Guru 

1) Sebagai bahan masukan untuk mengambil langkah kebijakan 

dalam memilih strategi pembelajaran; 

2) Memotivasi guru untuk menggunakan metode inovatif diantaranya  

dengan teknik cerita berantai; 

3) Meningkatkan kinerja guru dalam menjalankan profesinya; 

c. Bagi Sekolah 

           Penelitian ini akan menjadi masukan bagi guru-guru lain untuk 

mencari inovasi pembelajaran yang lain. Dan berupaya menerapkan 

proses pembelajaran yang aktif, kualitas proses dan keterampilan 

berbicara di sekolah akan lebih meningkat dan baik. 

d. Bagi Peneliti  

           Menjadi modal atau bekal bagi peneliti jika kelak menjadi 

seorang Guru SD, peneliti akan lebih mengetahui bahwa menggunakan 

strategi pembelajaran active learning dengan mengoptimalkan teknik 

cerita berantai dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa.  


