
10 

 

BAB II                                                                                         

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Keterampilan Bercerita 

a. Pengertian bercerita 

Bercerita merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat 

produktif. Artinya, dalam bercerita seseorang melibatkan pikiran, 

kesiapan mental,  keberanian, perkataan yang jelas sehingga dapat 

dipahami oleh orang lain. Menurut Nurgiyantoro (2001: 278), ada 

beberapa bentuk tugas kegiatan berbicara yang dapat dilatih untuk 

meningkatkan dan mengembangkan keterampilan bercerita pada siswa, 

yaitu (1) bercerita berdasarkan gambar, (2) wawancara, (3) bercakap-

cakap, (4) berpidato, (5) berdiskusi.  

Bercerita merupakan salah satu kebiasaan masyarakat sejak 

dahulu sampai sekarang. Hampir setiap siswa yang telah menikmati 

suatu cerita akan selalu siap untuk menceritakannya kembali, terutama 

jika cerita tersebut mengesankan bagi siswa. Menurut Burhan Nur 

Giyantoro (2001: 289), bercerita merupakan salah satu bentuk tugas 

kemampuan berbicara yang bertujuan untuk mengungkapkan 

kemampuan berbicara yang bersifat pragmatis. Ada dua unsur penting 

yang harus dikuasai siswa dalam bercerita yaitu linguistik dan unsur 
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apa yang diceritakan. Ketepatan ucapan, tata bahasa, kosakata, 

kefasihan dan kelancaran, menggambarkan bahwa siswa memiliki 

kemampuan berbicara yang baik.  

Tarigan (1981: 35), menyatakan bahwa bercerita merupakan 

salah satu keterampilan berbicara yang bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada orang lain. Dikatakan demikian karena bercerita 

termasuk dalam situasi informatif yang ingin membuat pengertian-

pengertian atau makna-makna menjadi jelas. Dengan bercerita, 

seseorang dapat menyampaikan berbagai macam cerita, ungkapan 

berbagai perasaan sesuai dengan apa yang dialami, dirasakan, dilihat, 

dibaca dan ungkapan kemauan dan keinginan membagikan 

pengalaman yang diperolehnya.  

Dengan kata lain, bercerita adalah salah satu keterampilan 

berbicara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang 

lain dengan cara menyampaikan berbagai macam ungkapan, berbagai 

perasaan sesuai dengan apa yang dialami, dirasakan, dilihat, dan 

dibaca.  

b. Keterampilan Bercerita  

Keterampilan bercerita yang baik memerlukan pengetahuan, 

pengalaman serta kemampuan berpikir yang memadai. Selain itu 

dalam bercerita juga diperlukan penguasaan beberapa keterampilan, 

yaitu ketepatan tatabahasa sehingga hubungan antar kata dan kalimat 

menjadi jelas. Ketepatan kata dan kalimat sangat perlu dikuasai dalam 
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bercerita, sebab dengan menggunakan kata dan kalimat yang tepat 

dalam bercerita akan memudahkan pendengar memahami isi cerita 

yang dikemukakan oleh pembicara. Isi cerita yang mudah dipahami 

akan menunjang dalam penyampaian maksud yang sama antara 

pembicara dan pendengar, sehingga tujuan penyampaian makna cerita 

juga dapat tercapai.  

Selain itu dalam bercerita diperlukan kelancaran dalam 

menyampaikan kalimat per kalimat. Kelancaran dalam menyampaikan 

isi cerita akan menunjang pembicara dalam menyampaikan isi cerita 

secara runtut dan lancar sehingga penyimak/pendengar yang 

mendengarkan dapat antusias dan tertarik mendengarkan cerita.  

Bercerita merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

bersifat produktif yang berarti menghasilkan ide, gagasan, dan buah 

pikiran (Mulyati, 2009: 64). Ide, gagasan, dan pikiran seorang 

pembicara memiliki hikmah atau dapat dimanfaaatkan oleh penyimak/ 

atau pendengar, misalnya seorang guru berbicara dalam mentransfer 

ilmu pengetahuan kepada siswa, sehingga ilmu tersebut dapat 

dipraktikkan dan dimanfaatkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-

hari.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk 

mengembangkan keterampilan bercerita seseorang harus mampu 

memperhatikan tata bahasa yang digunakan termasuk ketepatan kata 
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dan kalimat. Selain itu perlu diperhatikan kelancaran dalam 

penyampaian kalimat dalam cerita.  

c. Tujuan Bercerita  

Pada dasarnya, tujuan utama dari bercerita adalah untuk 

berkomunikasi atau bertukar informasi dengan orang lain. Agar dapat 

menyampaikan pikiran secara efektif, seorang yang bercerita harus 

memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Burhan Nurgiyantoro (2001: 277), yang 

mengemukakan bahwa tujuan bercerita adalah untuk mengemukakan 

sesuatu kepada orang lain.  

Sementara itu, Tarigan (1981: 17) mengungkapkan tiga tujuan 

umum dari kegiatan bercerita yaitu.  

1) Memberitahukan dan melaporkan (to inform),  

2) Menjamu dan menghibur (to entertain),  

3) Membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan (to persuade).  

Mudini dan Salamat Purba (2009: 4) menjelaskan tujuan 

bercerita, sebagai berikut. 

1) Mendorong atau menstimulasi  

Maksud dari mendorong atau menstimulasi yaitu apabila 

pembicara berusaha memberi semangat dan gairah hidup kepada 

pendengar. Reaksi yang diharapkan adalah menimbulkan inpirasi 

atau membangkitkan emosi para pendengar. Misalnya, pidato 

Ketua Umum Koni di hadapan para atlet yang bertanding di luar 
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negeri bertujuan agar para atlet memiliki semangat bertanding yang 

cukup tinggi dalam rangka membela Negara. 

2) Meyakinkan  

Maksud dari meyakinkan yaitu apabila pembicara berusaha 

mempengaruhi keyakinan, pendapat atau sikap para pendengar. 

Alat yang paling penting dalam meyakinkan adalah argumentasi. 

Untuk itu, diperlukan bukti, fakta, dan contoh konkret yang dapat 

memperkuat argumentasi untuk meyakinkan pendengar.  

3) Menggerakkan  

Maksud dari menggerakkan apabila pembicara 

menghendaki adanya tindakan atau perbuatan dari para pendengar. 

Misalnya, berupa seruan persetujuan atau ketidaksetujuan, 

pengumpulan dana, penandatanganan suatu resolusi, mengadakan 

aksi sosial. Dasar dari tindakan atau perbuatan itu adalah 

keyakinan yang mendalam atau terbakarnya emosi.  

4) Menginformasikan  

Maksud dari menginformasikan yaitu apabila pembicara 

ingin memberi informasi tentang sesuatu agar para pendengar 

dapat mengerti dan memahaminya. Misalnya seorang guru 

menyampaikan pelajaran di kelas, seorang dokter menyampaikan 

masalah kebersihan lingkungan, seorang polisi menyampaikan 

masalah tertib berlalu lintas, dan sebagainya.  
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5) Menghibur  

Maksud dari menghibur yaitu apabila pembicara bermaksud 

menggembirakan atau menyenangkan para pendengarnya. 

Pembicaraan seperti ini biasanya dilakukan dalam suatu resepsi, 

ulang tahun, pesta, atau pertemuan gembira lainnya. 

Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa tujuan dari kegiataan bercerita adalah untuk 

berkomunikasi dengan orang lain dengan cara melaporkan, membujuk, 

mengajak dan meyakinkan.  

d. Jenis-jenis Cerita  

Berdasarkan ciri-cirinya, cerita dibagi menjadi 2, yaitu.  

1) Cerita Lama  

Cerita lama umumnya mengisahkan kehidupan klasik yang 

mencerminkan struktur kehidupan manusia di zaman lama. Jenis-jenis 

cerita lama menurut Desy (Taningsih, 2006: 7) adalah sebagai berikut.  

a) Dongeng  

Cerita tentang sesuatu yang tidak masuk akal, tidak benar terjadi 

dan bersifat fantastis atau khayal. Macam-macam dongeng adalah 

sebagai berikut:  

(1) Mite/Mitos 

Mite adalah cerita atau dongeng yang berhubungan dengan 

kepercayaan masyarakat setempat tentang adanya makhluk 

halus.  
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(2) Legenda  

Legenda adalah dongeng tentang kejadian alam yang aneh dan 

ajaib. 

(3) Fabel  

Fabel adalah dongeng tentang kehidupan binatang yang 

diceritakan seperti kehidupan manusia.  

(4) Sage               

Sage adalah dongeng yang berisi kegagahberanian seorang 

pahlawan yang terdapat dalam sejarah, tetapi cerita bersifat 

khayal.  

b) Hikayat  

Hikayat adalah cerita yang melukiskan raja atau dewa yang bersifat 

khayal.  

c) Cerita Berbingkai  

Cerita berbingkai adalah cerita yang didalamnya terdapat beberapa 

cerita sebagai sisipan.  

d) Cerita Panji  

Cerita adalah bentuk cerita seperti hikayat tapi berasal seperti 

kesusastraan jawa.  

e) Tambo  

Tambo adalah cerita mengenai asal-usul keturunan, terutama 

keturunan raja-raja yang dicampur dengan unsur khayal.  
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2) Cerita Baru  

Cerita baru adalah bentuk karangan bebas yang tidak 

berkaitan dengan sistem sosial dan struktur kehidupan lama. Cerita 

baru dapat dikembangkan dengan menceritakan kehidupan saat ini 

dengan keanekaragaman bentuk dan jenisnya. Contoh dari cerita 

baru adalah novel, cerita pendek, cerita bersambung dan 

sebagainya.  

Salah satu jenis cerita yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis cerita lama yaitu berupa fabel. Peneliti memilih fabel 

karena fabel merupakan cerita tentang binatang yang banyak 

disukai oleh anak-anak. Selain itu, alur cerita dalam fabel mudah 

dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari anak serta 

berbentuk kartun.  

e. Manfaat Bercerita  

Tadkiroatun Musfiroh (2005: 95) ditinjau dari beberapa aspek, 

menyatakan bahwa manfaat bercerita, adalah:  

1) Membantu pembentukan pribadi dan moral anak. 

2) Menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. 

3) Memacu kemampuan verbal anak, 

4) Merangsang minat menulis anak, 

5) Membuka cakrawala pengetahuan anak.  

        Sedangkan Bachtiar S. Bachri (2005: 11), mengatakan 

bahwa manfaat bercerita adalah dapat memperluas wawasan dan cara 
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berfikir anak, sebab dalam bercerita anak mendapat tambahan 

pengalaman yang bisa jadi merupakan hal baru baginya.  

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa manfaat bercerita adalah menyalurkan kebutuhan 

imajinasi dan fantasi sehingga dapat memperluas wawasan dan cara 

berfikir anak.  

f. Faktor Penunjang dan Penghambat Keefektifan Bercerita  

Bercerita merupakan kegiatan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi kepada orang lain secara lisan. Dalam menyampaikan pesan 

atau informasi seorang pembicara harus memperhatikan faktor-faktor 

yang dapat menunjang keefektifan bercerita. Adapun faktor yang harus 

diperhatikan adalah faktor kebahasaan dan nonkebahasaan. Arsjad dan 

Mukti (1993: 17-22) mengemukakan faktor-faktor kebahasaan dan non 

kebahasaan yang dapat menunjang kekefektifan bercerita sebagai 

berikut: faktor kebahasaan meliputi: (a) ketepatan ucapan, (b) 

penekanan tekanan nada, sendi dan durasi, (c) pilihan kata, (d) 

ketepatan penggunaan kalimat, (e) ketepatan sasaran pembicaraan; 

faktor nonkebahasaan meliputi: (1) sikap yang wajar, tenang, dan tidak 

kaku, (2) pandangan harus diarahkan pada lawan bicara, (3) kesediaan 

menghargai pendapat orang lain, (4) gerak-gerik dan mimik yang tepat, 

(5) kenyaringan suara, (6) relevansi/penalaran, (7) penguasaan topik.  

Sedangkan, faktor yang menghambat dalam keefektifan 

keterampilan bercerita yaitu: (a) faktor fisik, merupakan faktor yang 
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ada dalam partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar 

partisipan, (b) faktor media, terdiri dari faktor linguistik dan faktor 

nonlinguistik (misalnya tekanan, lagu, irama, ucapan dan isyarat gerak 

tubuh), (c) faktor psikologis, merupakan kondisi kejiwaan partisipan 

dalam keadaan marah, menangis, dan sakit.                                                                         

g. Langkah-langkah Bercerita                                                                                                    

Dalam kegiatan bercerita, perlu adanya suatu rencana untuk                            

menentukan pokok-pokok cerita yang akan dikomunikasikan. Menurut         

Tarigan (1981: 32) dalam merencanakan suatu pembicaraan atau                            

bercerita harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:          

1) Menentukan topik cerita yang menarik 

 Topik merupakan pokok pikiran atau pokok pembicaraan. 

Pokok pikiran dalam cerita harus menarik agar pendengar tertarik 

dan senang dalam mendengarkan cerita. Contoh topik cerita: 

pendidikan, sumber daya alam, kejujuran, persahabatan dan 

sebagainya.  

2) Menyusun kerangka cerita dengan mengumpulkan bahan-bahan 

Kerangka cerita merupakan rencana penulisan yang 

memuat garis-garis besar dari suatu cerita. Dalam menyusun 

kerangka cerita, harus mengumpulkan bahan-bahan seperti dari 

buku, majalah, koran, makalah dan sebagainya, untuk 

memudahkan dalam merangkai suatu cerita.  

Contoh kerangka cerita dengan topik persahabatan:  
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a) Ada dua orang bersahabat,  

b) dua orang sahabat berselisih paham,  

c) Penyelesaian masalah & kembali bersahabat.  

3) Mengembangkan kerangka cerita  

Kerangka cerita yang sudah dibuat kemudian dikembangkan sesuai 

dengan pokok-pokok cerita.  

Contoh pengembangan kerangka cerita poin 1) Ada 2 orang 

bersahabat: Ada dua orang bersahabat sejak lama. Namanya Dina 

dan Ely. Mereka saling membantu satu sama lain. Saat Dina 

sedang mengalami kesulitan, Ely selalu membantu & menghibur 

Dina. Begitupun sebaliknya.  

4) Menyusun teks cerita  

Penyusunan teks cerita dilakukan dengan menggabungkan poin-

poin dari kerangka cerita yang telah dikembangkan dengan 

memperhatikan keterkaitan antar poin. Contohnya yaitu 

menggabungkan pengembangan kerangka cerita poin 1)-3) yang 

telah dijelaskan diatas sehingga menjadi sebuah teks cerita yang 

baik.  

h. Pembelajaran Bercerita  

Pembelajaran adalah proses mempelajari. Mudini dan Salamat 

Purba (2009: 18) mengungkapkan bahwa pembelajaran ialah 

pengalaman yang dialami murid dalam proses menguasai kompetensi 

dasar. Sebelum Kurikulum 2013 di dalam KTSP dinyatakan bahwa 
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belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Pernyataan tersebut 

berarti bahwa siapa pun yang mempelajari suatu bahasa pada 

hakikatnya sedang belajar berkomunikasi. Dalam pembelajaran 

berceritapun seseorang berarti belajar untuk berkomunikasi.  

Pembelajaran bercerita dapat berlangsung jika setidak-tidaknya 

ada dua orang yang berinteraksi, atau seorang yang bercerita dan 

pendengar yang mendengarkan cerita tersebut. Adapun karakteristik 

yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran bercerita menurut Mudini 

dan Salamat Purba (2009: 19-20) yakni: 

1) Harus ada pendengar,  

2) Penguasaan lafal, struktur, dan kosa kata,  

3) Ada tema/topik yang diceritakan,  

4) Ada informasi yang ingin disampaikan atau sebaliknya, 

5) ditanyakan,  

6) Memperhatikan situasi dan konteks.  

i. Penilaian Keterampilan Bercerita  

Setiap kegiatan pembelajaran perlu diadakan penilaian 

termasuk dalam pembelajaran kegiatan berbahasa dalam hal ini 

khususnya adalah keterampilan bercerita. Cara yang digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana siswa mampu terampil dalam bercerita adalah 

dengan melakukan observasi atau pengamatan keterampilan bercerita. 

Observasi merupakan suatu teknik dalam melakukan evaluasi yang di 
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dalamnya terdapat serangkaian pengamatan yang harus dilakukan oleh 

pengamat atau guru.  

Burhan Nurgiyantoro (2010: 57) membedakan observasi 

menjadi dua macam yaitu observasi berstruktur dan tak berstruktur. 

Dalam observasi berstruktur, kegiatan pengamat telah diatur, dibatasi 

dengan kerangka kerja tertentu yang telah disusun secara sistematis. 

Sedangkan, observasi tak berstruktur tidak membatasi pengamat 

dengan kerangka kerja tertentu.  

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

observasi terstruktur dengan kerangka kerja yang telah disusun 

berdasarkan aspek-aspek dalam bercerita. Adapun aspek-aspek bercerita 

yang dinilai menurut Burhan Nurgiyantoro (2010: 410) meliputi (1) 

ketepatan isi cerita, (2) ketepatan penunjukkan detil cerita, (3) ketepatan 

logika cerita, (4) ketepatan makna seluruh cerita, (5) ketepatan kata, (6) 

ketepatan kalimat, dan (7) kelancaran. 

2. Mengenal Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Wina Sanjaya (2010: 15) secara umum media 

merupakan kata jamak dari medium, yang berarti perantara atau 

pengantar. Kata media berlaku untuk berbagai kegiatan atau usaha, 

seperti media dalam penyampaian pesan, media pengantar magnet atau 

panas dalam bidang teknik. Istilah media juga digunakan dalam bidang 
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pengajaran atau pendidikan sehingga istilahnya menjadi media 

pendidikan atau media pembelajaran. 

Selanjutnya dalam aktivitas pembelajaran, media dapat 

didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan 

pengetahuan dalam Interaksi yang berlangsung antara pendidik dan 

peserta didik (Fathurrohman dan Sutikno, 2010: 65). 

Menurut Azhar Arsyad (2002: 81) salah satu ciri media 

pembelajaran adalah bahwa media mengandung dan membawa pesan 

atau informasi kepada penerima yaitu siswa. Sebagian media dapat 

mengolah pesan atau respons siswa sehingga media itu sering disebut 

media interaktif. Pesan dan informasi yang dibawa oleh media bisa 

berupa pesan yang sederhana maupun sangan kompleks. Akan tetapi 

media itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan 

kemampuan siswa, serta siswa dapat aktif berpartisipasi dalam proses 

belajar mengajar. 

Dewasa ini, cukup banyak media yang telah dikenal, dari yang 

sederhana sampai yang berteknologi tinggi, yang mudah dan sudah ada 

secara natural sampai kepada media yang harus dirancang sendiri oleh 

guru. Wina Sanjaya (2010: 17) dalam bukunya Strategi Pembelajaran 

Berorientasi Standar Proses Pendidikan membagi klasifikasi dan 

macam-macam Media pembelajaran, yaitu: 

1) Berdasarkan sifatnya, media dapat dibagi kedalam: 
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a) Media Auditif, yaitu Media yang hanya dapat didengar saja 

atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan 

rekaman suara. 

b) Media Visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media 

adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan 

berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan 

lainnya. Media berbasis visual ( image atau perumpamaan ) 

memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. 

Media visual dapat memperlancar pemahaman dan 

memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat 

siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi 

pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, visual 

sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa 

harus berinteraksi dengan visual (image) itu untuk meyakinkan 

terjadinya proses informasi. 

c) Media Audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung 

unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, 

misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan 

lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik 

dan lebih menarik, sebab mengandung kedua unsur jenis media 

yang pertama dan kedua. 
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2) Berdasarkan kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi : 

a) Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti 

radio dan televisi. Melalui media ini siswa dapat mempelajari 

hal-hal atau kejadian-kejadian yang aktual secara serentak 

tanpa harus menggunakan ruangan khusus. 

b) Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang 

dan waktu seperti film slide, film, video dan lain sebagainya. 

3) Berdasarkan cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi ke 

dalam: 

a) Media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, 

transparansi dan lain sebagainya. Jenis media yang demikian 

memerlukan alat proyeksi khusus seperti film projector untuk 

memproyeksikan film, slide projector untuk memproyeksikan 

film slide, OHP untuk memroyeksikan transparansi. Tanpa 

dukungan alat proyeksi semacam ini, maka media tidak akan 

berfungsi apa-apa. 

b) Media yang diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio 

dan lain sebagainya. 

b. Fungsi Penggunaan Media dalam Proses Pembelajaran 

Belajar tidak selamanya hanya bersentuhan dengan hal-hal 

yang kongkrit, baik dalam konsep maupun faktanya. Bahkan dalam 

realitasnya belajar seringkali bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat 

kompleks, maya dan berada di balik realitas. Karena itu, media 

memiliki andil untuk menjelaskan hal-hal yang abstrak dan 
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menunjukkan hal-hal yang tersembunyi. Ketidakjelasan atau kerumitan 

bahan ajar dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai 

perantara. Bahkan dalam hal-hal tertentu media dapat mewakili 

kekurangan guru dalam mengkomunikasikan materi pelajaran 

(Fatthurrohman dan Sutikno, 2010: 65-66). 

Namun perlu diingat, bahwa peranan media tidak akan terlihat 

apabila penggunaannya tidak sejalan dengan esensi tujuan pengajaran 

yang telah dirumuskan. Karena itu, tujuan pengajaran harus dijadikan 

sebagai pangkal acuan untuk menggunakan  media.  

Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman 

kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, 

dan lingkungannya misalnya melalui karyawisata, kunjungan-

kunjungan ke museum atau kebun binatang.  

Penggunaan gambar clan foto serta grafik dalam contoh di atas 

adalah salah satu cara pembelajaran dengan media pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran dapat mempertinggi proses dan hasil 

pembelajaran adalah berkenaan dengan taraf berpikir siswa. Taraf 

berpikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berpikir 

kongkret menuju ke berpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana 

menuju ke berpikir kompleks.  

Penggunaan media pembelajaran erat kaitannya dengan 

tahapan berpikir tersebut sebab melalui media pembelajaran hal-hal 
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yang abstrak dapat dikongkretkan, dan hal-hal yang kompleks dapat 

disederhanakan. 

Hamalik (2005: 25) mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran 

akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. 

Dalam proses belajar mengajar, fungsi media menurut Nana 

Sudjana (2001: 25) yakni: 

1) Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan 

merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri 

sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang 

efektif. 

2) Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dan 

keseluruhan situasi mengajar. 

3) Media dalam pengajaran, penggunaannya bersifat integral dengan 

tujuan da nisi pelajaran. 

4) Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk 

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam 

menangkap pengertian yang diberikan guru. 

5) Penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk 

mempertinggi mutu belajar mengajar. 
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Lebih lanjut fungsi penggunaan media dalam proses 

pembelajaran menurut (Fathurrohman dan Sutikno, 2010: 67) adalah: 

1) Menarik perhatian siswa, 

2) Membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses 

pembelajaran, 

3) Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalis, 

4) Mengatasi keterbatasan ruang, 

5) Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif, 

6) Waktu pembelajaran bisa dikondisikan, 

7) Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar, 

8) Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu/ 

menimbulkan gairah belajar, 

9) Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam, 

10) Meningkatkan kadar keaktifan/keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

c. Penggunaan Media Berbasis Audio-Visual (Film dan Video) 

Menurut Wina Sanjaya (2010: 20)  media audio visual yaitu 

jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung 

unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, film, slide 

suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik 

dan menarik. 

Media audio visual terdiri atas audio visual diam, yaitu media 

yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara 
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(sound slide), film rangkai suara. Audio visual gerak, yaitu media yang 

dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film 

suara dan video cassette. Dan dilihat dari segi keadaannya, media 

audio visual dibagi menjadi audio visual murni yaitu unsur suara 

maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti film audio 

cassette. Sedangkan audio visual tidak murni yaitu unsur suara dan 

gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film bingkai 

suara yang unsur gambarnya bersumber dari slide proyektor dan unsur 

suaranya berasal dari tape recorder. 

Dalam hal ini, media audio visual yang digunakan yaitu film 

atau video. Video sebenarnya berasal dari bahasa Latin, video-vidi-

visum yang artinya melihat (mempunyai daya penglihatan); dapat 

melihat (K. Prent dkk., Kamus Latin-Indonesia, 1969: 926). Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (1995: 1119) mengartikan video dengan: 1) 

bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi; 2) rekaman 

gambar hidup untuk ditayangkan pada pesawat televisi. Senada dengan 

itu,  

Peter Salim dalam The Contemporary English-Indonesian 

Dictionary (1996: 2230) memaknainya dengan sesuatu yang berkenaan 

dengan penerimaan dan pemancaran gambar. Tidak jauh berbeda 

dengan dua definisi tersebut, Smaldino (2008: 374) mengartikannya 

dengan “The storage of visuals and their display on television-type 

screen” (penyimpanan/perekaman gambar dan penanyangannya pada 
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layar televisi). Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

video itu berkenaan dengan apa yang dapat dilihat, utamanya adalah 

gambar hidup (bergerak; motion), proses perekamannya, dan 

penayangannya yang tentunya melibatkan teknologi. 

Azhar Arsyad (2002: 52) menyatakan film atau gambar hidup 

merupakan gambar-gambar dalam frame dimana frame demi frame 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada 

layar terlihat gambar itu hidup. Film bergerak dengan cepat dan 

bergantian sehingga memberikan visual yang kontinu.  

Sama halnya dengan film, video dapat menggambarkan suatu 

objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara 

yang sesuai. Kemampuan film dan video melukiskan gambar hidup 

dan suara memberinya daya tarik sendiri. Kedua jenis media ini pada 

umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan 

pendidikan. Mereka dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, 

menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, 

menyingkat atau memperpanjang waktu dan mempengaruhi sikap. 

d. Alasan Memilih Media Berbasis Audio-Visual dalam Proses 

 Pembelajaran 

Mengajar dapat dipandang sebagai usaha yang dilakukan guru 

agar siswa belajar. Sedangkan yang dimaksud dengan belajar itu 

sendiri adalah proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman. 

Pengalaman itu dapat berupa pengalaman langsung dan pengalaman 
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tidak langsung. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan 

yang baik. Oleh karena itu media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik. 

Sebelum memasuki pembahasan mengenai alasan pemilihan 

media audio visual dalam proses pembelajaran, terlebih dahulu 

mengetahui alasan penggunaan media dalam pembelajaran. Secara 

umum dalam memnggunakan media pengajaran, hendaknya guru 

memperhatikan sejumlah prinsip-prinsip tertentu agar penggunaan 

media dapat mencapai hasil yang baik. Agar media pengajaran yang 

dipilih itu tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan, perlu juga 

memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Objektivitas 

Metode dipilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan guru, 

melainkan keperluan sistem belajar. Karena itu perlu masukan dari 

siswa. 

2) Program Pengajaran 

Program pengajaran yang akan disampaikan keada anak didik 

harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik menyangkut isi, 

struktur maupun kedalamannya. 

3) Sasaran Program 

Media yang digunakan harus dilihat kesesuaiananya dengan tingkat 

perkembangan anak didik, baik dari segi bahasa, sombol-simbol 
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yang digunakan, cara dan kecepatan penyajian maupun waktu 

penggunaannya. 

4) Situasi dan kondisi 

Yakni situasi dan kondisi sekolah atau tempat dan ruangan yang 

akan dipergunakan, baik ukuran, perlengkapan, maupun 

ventilasinya, situasi serta kondisi anak didik yang akan mengikuti 

pelajaran baik jumlah, motivasi, dan kegairahannya. 

5) Kualitas teknik 

Terkait pengecekan keadaan media sebelum digunakan. 

Selanjutnya dalam menggunakan media pembelajaran, 

hendaknya guru memperhatikan sejumlah prinsip-prinsip tertentu agar 

penggunaan media dapat mencapai hasil yang baik. Prinsip-prinsip 

yang dimaksudkan dikemukakan oleh Nana Sudjana (1991) sebagai 

berikut: 

1) Menetukan jenis media dengan tepat, 

2) Menetapkan atau mempertimbangkan subyek dengan tepat, 

3) Menyajikan media dengan tepat, 

4) Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat dan 

situasi yang tepat. 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam pemilihan metode pembelajaran tentunya membutuhkan suatu 

media pembelajaran yang dapat membantu seorang guru dalam 

menyampaikan pesan bisa lebih jelas dan dipahami oleh siswa. Selain 
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itu media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi dan minat 

belajar yang baru dalam diri siswa. Salah satu media yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran adalah media audio visual. Media ini 

mempunyai kemampuan yang lebih, karena media ini mengandalkan 

dua indera sekaligus, yaitu indera pendengaran dan indera penglihatan. 

Dengan media tersebut diharapkan bisa membangkitkan motivasai 

dalam belajar dan memperjelas materi yang disampaikan. 

Ada banyak kelebihan video ketika digunakan sebagai media 

pembelajaran di antaranya menurut Nugent (2005) dalam Smaldino 

dkk. (2008: 310), video merupakan media yang cocok untuk pelbagai 

ilmu pembelajaran, seperti kelas, kelompok kecil, bahkan satu siswa 

seorang diri sekalipun. Hal itu, tidak dapat dilepaskan dari kondisi para 

siswa saat ini yang tumbuh berkembang dalam dekapan budaya 

televisi, di mana paling tidak setiap 30 menit menayangkan program 

yang berbeda. Dari itu, video dengan durasi yang hanya beberapa 

menit mampu memberikan keluwesan lebih bagi guru dan dapat 

mengarahkan pembelajaran secara langsung pada kebutuhan siswa. 

Selain itu, menurut Smaldino sendiri, pembelajaran dengan 

video multi-suara bisa ditujukan bagi beragam tipe pebelajar. Teks bisa 

didisplay dalam aneka bahasa untuk menjelaskan isi video. Beberapa 

DVD bahkan menawarkan kemampuan memperlihatkan suatu objek 

dari pelbagai sudut pandang yang berbeda. Disc juga memberikan 
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fasilitas indeks pencarian melalui judul, topik, jejak atau kode-waktu 

untuk pencarian yang lebih cepat. 

Video juga bisa dimanfaatkan untuk hampir semua topik, tipe 

pebelajar, dan setiap ranah: kognitif, afektif, psikomotorik, dan 

interpersonal. Pada ranah kognitif, pebelajar bisa mengobservasi 

rekreasi dramatis dari kejadian sejarah masa lalu dan rekaman aktual 

dari peristiwa terkini, karena unsur warna, suara dan gerak di sini 

mampu membuat karakter berasa lebih hidup. Selain itu menonton 

video, setelah atau sebelum membaca, dapat memperkuat pemahaman 

siswa terhadap materi ajar. 

Lebih dari itu, manfaat dan karakteristik lain dari media video 

atau film dalam meningkatkan efektifitas dan efesiensi proses 

pembelajaran, di antaranya (Munadi, 2008: 127; Smaldino, 2008: 311-

312) adalah: 

1) Mengatasi jarak dan waktu. 

2) Mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara 

realistis dalam waktu yang singkat. 

3) Dapat membawa siswa berpetualang dari negara satu ke negara 

lainnya, dan dari masa yang satu ke masa yang lain. 

4) Dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan 

5) Pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat. 

6) Megembangkan pikiran dan pendapat para siswa. 

7) Mengembangkan imajinasi. 



35 

   

 

8) Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan 

yang lebih realistik. 

9) Mampu berperan sebagai media utama untuk mendokumentasikan 

realitas sosial yang akan dibedah di dalam kelas. 

10) Mampu berperan sebagai storyteller yang dapat memancing 

kreativitas peserta didik dalam mengekspresikan gagasannya. 

e. Manfaat Mengguanakan Media Berbasis Audio-Visual (Film atau 

Video) 

Beberapa manfaat menggunakan media berbasis Audio visual 

(film atau video) yaitu karena kelebihan atau keuntungan dari media 

tersebut, diantaranya: 

1) Film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar 

dari siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, praktik, dan lain-

lain. Film merupakan pengganti alam sekitar dan bahkan dapat 

menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat, seperti 

cara kerja jantung ketika berdenyut. 

2) Film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat 

yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. 

3) Disamping mendorong dan meningkatkan motivasi, film dan video 

menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. 

4) Film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat 

mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. 
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5) Film dan video dapat menyajikan eristiwa yang berbahya bila 

dilihat secara langsung. 

6) Film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau 

kecil, kelompok yang heterogen, maupun perorangan. 

7) Dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar, frame demi 

frame, film yang dalam kecepatan normal memakan waktu satu 

minggu dapat ditampilkan satu atau dua menit. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Hairah Jumratul, 2012, “Peningkatan Keterampilan Bercerita Dengan 

Menggunakan Media Gambar Pada Pelajaran Bahasa Indonesia Di Kelas III 

Sekolah Dasar Negeri 06 Kubu Kabupaten Kubu Raya.” Dari hasil observasi 

awal yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran bercerita di kelas III Sekolah 

Dasar Negeri 06 Kubu Kabupaten Kubu Raya. Di dapati rendahnya binat 

Bercerita. karena guru hanya menggunakan buku pegangan cerita yang kurang 

menarik.  

Hal ini dapat dilihat pada pembelajaran bercerita antara lain (1) siswa 

kurang termotivasi untuk bercerita, (2) siswa susah memahami isi gambar, (3) 

siswa tidak bisa menuangkan isi gambar dengan kata-kata sendiri. (4) siswa 

tidak berani bercerita di depan kelas, (5) siswa merasa bosan mengikuti proses 

pembelajaran, (6) siswa tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti proses 

pembelajaran, (7) siswa tidak menggunakan lafal yang tepat dalam Bercerita, 

(8) siswa tidak menggunakan intonasi yang tepat dalam bercerita, (9) siswa 
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tidak menggunakan ekspresi yang tapat dalam bercerita, (10) siswa kelihatan 

pasif dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Hasil pelaksanaan tindakan pembelajaran bercerita dengan 

menggunakan media gambar pada setiap siklusnya selalu mengalami 

peningkatan. Pada siklus I tingkat keberhasilan yang dicapai 73,49 %. Pada 

siklus II tingkat keberhasilan yang dicapai 74,33 %. Hal ini menunjukan 

bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media gambar dapat 

meningkatkan keterampilan bercerita pada siswa kelas III Sekolah Dasar 

Negeri 06 Kubu Kabupaten Kubu Raya.  

Dengan demikian, penggunaan media gambar pada pembelajaran 

bahasa Indonesia dapat meningkatkan keterampilan bercerita siswa kelas III 

Sekolah Dasar Negeri 06 Kubu Kabupaten Kubu Raya perlu diterapkan 

sebagai suatu pembelajaran yang baik, dapat mengaktifkan dan memotivasi 

siswa untuk bercerita. Perencanaan pembelajaran yang disusun pada setiap 

siklus telah sesuai dengan kriteria dalam menyusun perencanaan pembelajaran 

yang baik, yaitu yang telah mencantumkan (1) standar kompetensis dan 

kompetensi dasar, (2) indikator Pembelajaran, (3) tujuan belajara yang ingin 

dicapai, (4) langkah-langkah pembelajaran, (5) media dan sumber belajar (6) 

alokasi waktu (7) evaluasi pembelajaran.  

Hutagalung, 2012, dalam penelitiannya berjudul “Meningkatkan 

Kemampuan Bercerita Melalui Media Gambar dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas III SD Negeri 152988 Bonandolok 1 Kec. Sitahuis 

Kab. Tapanuli Tengah T.P. 2012/2013” Permasalahan dalam penelitian ini 
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adalah apakah media gambar dapat meningkatkan kemampuan bercerita siswa 

kelas III SD Negeri 152988 Bonandolok 1 Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli 

Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pemberian tindakan dengan 

menggunakan media gambar pada siklus I dan siklus II diperoleh tingkat 

kemampuan belajar siswa pada pengamatan awal nilai rata-rata 56,24 dengan 

persentase 28% dan yang belum mampu sebanyak 72%. Pada siklus I nilai 

rata-rata siswa meningkat menjadi 66,4 dengan persentase 40% dan yang 

belum mampu sebanyak 60%.  

Pada waktu siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 79,52 

dengan persentase 88% dan hanya sebanyak 12% yang belum mampu dalam 

bercerita. Berarti hasil yang diperoleh siswa pada siklus II sudah mencapai 

tingkat kemampuan secara keseluruhan. Ternyata dengan menggunakan media 

gambar siswa termotivasi belajar karena siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan media gambar di kelas 

dapat meningkatkan kemampuan bercerita pada siswa kelas III SD Negeri 

152988 Bonandolok 1 Kec. Sitahuis Kab. Tapanuli Tengah.  
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C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kondisi awal atau prasiklus pembelajaran bahasa Indonesia di 

kelas I SDN Ledok 01 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dilakukan secara 

konvensional, masih bersifat monoton, dan terbatasnya penggunaan atau 

pemanfaatan media oleh guru. Hal ini menyebabkan keterampilan bercerita 

siswa dalam pelajaran Bahasa Indonesia masih rendah (59,38%).  

Dengan adanya penelitian tentang penggunaan media kartun audio 

visual melalui komputer diharapkan dapat menarik siswa dalam belajar dan 

memberikan minat siswa terhadap kegiatan bercerita sehingga siswa mampu 

bercerita secara lancar. Diakhir pembelajaran melalui penerapan penggunaan 

media kartun audio visual melalui komputer dan mengajar guru yang 

bervariasi dan menarik kemampuan keterampilan bercerita siswa meningkat 

menjadi 85,00%. 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

KONDISI 
AWAL 

Guru/Peneliti: 
- Dalam pelajaran bahasa Indonesia 

pembelajaran dilakukan secara 
konvensional 

- Terbatasnya penggunaan/ 
pemanfaatan media

Siswa/yang diteliti: 
Kemampuan keterampilan 
bercerita dalam pelajaran 
Bahasa Indonesia masih 

rendah (59,38%) 

TINDAKAN 
Guru 

Pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya keterampilan bercerita dengan 
menggunakan media kartun audio visual melalui komputer 

KONDISI 
AKHIR 

Diduga melalui penerapan penggunaan media kartun audio visual melalui computer 
dan  mengajar guru yang bervariasi dan menarik mampu meningkatkan keterampilan 
bercerita siswa menjadi 85,00%
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D. Hipotesis Tindakan 

Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah terdapat 

peningkatan kemampuan bercerita siswa kelas I SDN Ledok 01 Kecamatan 

Agromulyo Kota Salatiga melalui media kartun audio visual. 

 


