
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Kemampuan berbahasa Indonesia adalah salah satu syarat yang harus 

dipenuhi oleh masyarakat Indonesi, demikian pula dengan murid sekolah 

dasar. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran pokok dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar.  

      Pengajaran bahasa Indonesia di sekolah pada hakekatnya adalah 

pengajaran keterampilan berbahasa, bukan pelajaran tentang bahasa. 

Keterampilan-keterampilan berbahasa yang perlu ditekankan adalah 

keterampilan mendengar, membaca, berbicara dan menulis, semua 

keterampilan tersebut disajikan secara terpadu.  

      Salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa kelas IV 

Sekolah Dasar adalah berbicara. Salah satu bentuk berbicara yang populer 

di kalangan anak-anak adalah bercerita. Mengingat bahwa siswa kelas IV 

merupakan siswa yang termasuk siswa kelas tinggi di tingkat Sekolah 

Dasar, mestinya mereka telah mampu bercerita secara lisan maupun 

tertulis. Namun pada kenyataannya masih banyak siswa yang belum 

mampu bercerita. 

      Berdasarkan hasil pembelajaran pada kelas IV SD Negeri 2 Beteng 

sebagian besar siswa belum dapat bercerita dengan baik. Hal ini terlihat 

dari hasil pembelajaran yang menunjukan bahwa, dari 12 siswa kelas IV 

hanya  5 orang (42 %)  mampu melengkapi cerita dengan tepat,  kemudian 



bercerita di depan kelas; 7 orang  (58%) siswa belum mampu melengkapi 

cerita secara tepat. 

      Ada beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab rendahnya 

kemampuan bercerita siswa kelas IV SD Negeri 2 Beteng Faktor-faktor 

tersebut meliputi (1) belum terbiasanya siswa bercerita di depan kelas, (2) 

guru belum menggunakan media pembelajaran yang pas, dan (3) metode 

pembelajaran yang digunakan guru  masih tergolong teacher centerred atau 

pembelajaran yang berpusat pada guru yang menggunakan metode 

tradisional sehingga mengakibatkan siswa pasif terhadap pelajaran. Salah 

satu upaya untuk meningkatkan kemampuan bercerita menggunakan 

media. 

      Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang 

cukup penting karena dalam kegiatan tersebut ketidak jelasan bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. 

Melihat rendahnya kemampuan siswa dalam bercerita tersebut, Oleh 

karena itu peneliti ingin meningkatkan kemampuan bercerita, peneliti 

mengambil judul” Peningkatan Kemampuan Bercerita  Menggunakan 

Media Gambar Pada Siswa Kelas 1V SD Negeri 2 Beteng Klaten 

Tahun Pelajaran 2012/2013”       

B. Pembatasan Masalah 

      Ada banyaknya faktor yang diperkirakan menjadi penyebab rendahnya 

kemampuan bercerita siswa kelas IV. Dari beberapa faktor  yang 

disebutkan di atas peneliti hanya memfokuskan penelitian pada faktor 



penggunaan media pembelajaran, khususnya penggunaan media gambar. 

Hal ini dimaksudkan agar arah penelitian ini lebih fokus.  

      Pada pembelajaran bercerita, peneliti juga mengikuti alur bercerita 

seperti yang disebutkan dalam KD yaitu melengkapi cerita terlebih dahulu 

baru kemudian siswa bercerita di depan kelas.    

C. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan pembetasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

“Apakah dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan 

kemampuan bercerita siswa kelas IV SD Negeri 2 Beteng tahun pelajaran 

2012/2013?”. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan diatas, tujuan yang ingin dicapai adalah 

“Meningkatkan kemampuan bercerita pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Beteng dengan menggunakan media gambar”. 

E. Manfaat Peneltian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan terhadap peningkatan mutu pendidikan 

melalui proses belajar mengajar secara tepat guna di sekolah serta 

menyiapkan sumber daya yang berkualitas.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa yaitu dapat meningkatkan makna 

pembelajaran, dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia 



tentang bercerita, memudahkan penyerapan materi pelajaran, dapat 

menumbuhkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam pembelajaran. 

b. Manfaat bagi guru yaitu dapat meningkatkan ketrampilan dalam 

menggunakan media dan metode pembelajaran, dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

c. Manfaat bagi sekolah yaitu dengan hasil penelitian ini diharapkan 

SD Negeri 2 Beteng dapat lebih meningkatkan pemberdayaan 

media gambar agar prestasi belajar siswa meningkat dan perlu 

dicoba atau diterapkan pada mata pelajaran lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


