
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi saat ini tak terbendung lagi. Hampir di setiap segi 

kehidupan manusia tidak terlepas dari ketergantungan dengan teknologi. Mulai 

dari kehidupan pribadi hingga dunia bisnis menggunakan teknologi untuk 

membantu kelancaran kehidupan mereka. Buku-buku pun mulai tergantikan 

dengan adanya buku elektronik. Film dapat mereka unduh dengan mudah melalui 

jaringan internet. Cerita dalam berbagai bentuk mereka dapatkan dengan mudah. 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sudah diuraikan, kegiatan 

bercerita secara lisan pun mulai berkurang. Komunikasi digantikan oleh 

teknologi. Terutama orang tua yang sudah mulai sibuk sehingga aktivitas bercerita 

kepada putra-putrinya mulai tergantikan dengan teknologi tersebut. Pengajaran 

tentang kehidupan ini disampaikan orang tua melalui teknologi yang terkadang 

membuat anak mencari tahu sendiri dengan risiko apakah informasi yang didapat 

benar atau salah. Bagi sebagian besar orang tua, bila mereka mampu memenuhi 

kebutuhan anak melalui teknologi berarti si anak berkecukupan materi 

pendidikannya. 

Anak mampu memiliki kecerdasan untuk memilah-milah informasi yang 

tepat bagi perkembangan dirinya. Perkembangan yang diharapkan di sini adalah 

perkembangan menyeluruh baik itu perkembangan kemampuan intelektualnya, 

kematangan emosi, dan kematangan sosial anak itu sendiri. 
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Salah satu tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah menggunakan 

bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan 

emosional, dan sosial (Suryaman 2009, 6). Mengapa demikian? Karena 

kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan 

keterampilan teknis (hard skills), tetapi oleh keterampilan mengelola diri dan 

orang lain (soft skill). Pendidikan soft skill bertumpu pada pembinaan mentalitas 

agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan (Pramuji 2008, 

189).  

Joseph Zins (2001) dalam Suyanto mengkompilasikan berbagai hasil 

penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan 

di sekolah. Dikatakan dalam bukunya bahwa ada sederet faktor-faktor risiko 

penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor risiko yang disebut ternyata 

bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, 

kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa 

empati, dan kemampuan berkomunikasi (Suyanto 2011, 1). Bahasa memiliki 

peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik 

dan merupakan penunjang jembatan keberhasilan dalam mempelajari semua 

bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal 

diri, budaya, adat istiadat lingkungannya sendiri maupun lingkungan orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya (Depdikbud 2006, 231). 

 Dalam pengajaran berbahasa, ada empat aspek keterampilan yang 

diajarkan yaitu mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Di antara 
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keempat aspek tersebut yang menjadi kendala terbesar dari siswa dalam 

mempelajari bahasa adalah keterampilan berbicara dan menulis. Kecanggihan 

teknologi menjadi salah satu kendala yang muncul karena siswa lebih banyak 

berkomunikasi satu arah dan kemudahan yang ditawarkan dalam teknologi dalam 

satu kali sentuhan di hampir segala segi kehidupan dapat dilakukan dengan cepat. 

Hal tersebut juga menjadikan siswa sulit untuk berkonsenterasi dan konsisten 

dalam mempelajari keterampilan berbicara dan menulis. Tujuan yang tertuang 

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di KTSP yang berhubungan dengan 

keterampilan berbicara dan menulis adalah menuntut agar peserta didik: 

1) memiliki kemampuan memahami bahasa Indonesia dan 

menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan,  

2) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis, 

3) menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial,  

4) menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa (Depdikbud 2006, 232).  

Kurikulum yang digunakan di SMP ABC adalah KTSP, dengan visi membangun 

pembelajar yang kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengintegrasikan ilmu, iman, 

dan nilai-nilai kemanusiaan. Kemampuan yang diharapkan tidak hanya siswa 

menjadi pembelajar yang kuat dalam akademis namun juga mampu 

mengintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam persaingan yang semakin 

ketat.  
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 Salah satu materi Bahasa Indonesia yang diajarkan di kelas VII semester 

satu adalah bercerita kepada orang lain dan menulis cerita. Dengan membiasakan 

siswa bercerita kepada orang lain, apa yang dikatakan Covey dalam Hernowo 

(Hernowo 2005, 55), bahwa kebiasaan adalah titik pertemuan dari pengetahuan, 

keterampilan atau kecakapan, dan keinginan. Pengetahuan (knowledge) adalah 

paradigma teoritis, apa yang harus dilakukan dan mengapa. Keterampilan (skill) 

adalah bagaimana melakukannya. Keinginan (desire) adalah motivasi, keinginan 

untuk melakukannya. Untuk menjadikan sesuatu sebagai kebiasaan di dalam 

hidup, kita harus mempunyai ketiganya.  

 Keterampilan bercerita dapat memberikan pengalaman baik bagi yang 

mendengarkan cerita maupun yang bercerita untuk dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir dengan bertumpu pada jalan cerita, latar , tokoh, karakter, 

amanat, dan juga hal-hal yang jadi bagian dari pembelajaran dalam alur cerita 

yang ada. Hal ini menjadi menarik, karena kemampuan untuk bercerita 

sebenarnya merupakan salah satu keterampilan yang sudah ada jauh sebelum 

adanya teknologi digital, serta teknologi cetak-mencetak. Kemampuan bertutur 

merupakan cara yang efektif untuk berbagi cerita, juga mengembangkan 

kemampuan berpikir dengan merangkai cerita, mengambil poin-poin penting yang 

perlu diceritakan, mengungkapkan secara naratif dengan ekspresi emosi yang 

sesuai dengan cerita yang dituturkan. 

 Ketika kemampuan bercerita sudah dikuasai siswa, apakah keterampilan 

berpikir kreatif siswa dalam mengembangkan cerita meningkat. Hal tersebut akan 

dibahas dan diteliti dalam penelitian ini, yaitu apakah kegiatan bercerita 

mempengaruhi keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan mengembangkan 
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cerita siswa SMP dalam pelajaran Bahasa Indonesia, serta bagaimana tanggapan 

siswa terhadap kegiatan bercerita dan kegiatan mengembangkan cerita. 

  

1.2 Pembatasan Masalah 

Penelitian dan pengamatan yang dilakukan dibatasi hanya pada siswa kelas 

VII.1  Tahun Pelajaran 2015-2016. Pengamatan dan penelitian dilakukan hanya 

pada kegiatan  bercerita yang mempengaruhi keterampilan berpikir kreatif dan 

keterampilan mengembangkan cerita siswa SMP dalam pelajaran Bahasa 

Indonesia. Keterampilan berpikir kreatif dalam penelitian ini menggunakan teori 

kreativitas Torrance yang terdiri dari lima indikator dan teori mengembangkan 

cerita menggunakan teori memahami dan menilai sebuah cerita dari Jakob 

Sumardjo  

 

1.3 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian pada latar belakang maka teridentifikasi masalah yang 

dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah kegiatan bercerita cerita rakyat  dalam pelajaran bahasa Indonesia 

dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa SMP dalam 

mengembangkan cerita? 

2. Apakah kegiatan bercerita cerita rakyat dalam pelajaran bahasa Indonesia 

dapat meningkatkan keterampilan mengembangkan cerita  siswa SMP  dalam 

pelajaran bahasa Indonesia ? 

3. Bagaimana tanggapan siswa SMP terhadap kegiatan  bercerita cerita rakyat? 
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4. Bagaimana tanggapan siswa SMP terhadap kegiatan mengembangkan  cerita 

cerita rakyat dalam pembelajaran Bahasa Indonesia?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. menganalisis pengaruh kegiatan bercerita cerita rakyat dalam pelajaran 

bahasa Indonesia terhadap peningkatan keterampilan berpikir kreatif 

siswa SMP Kelas VII, 

2. menganalisis pengaruh kegiatan bercerita cerita rakyat terhadap 

kemampuan siswa mengembangkan cerita rakyat dalam pelajaran 

bahasa Indonesia, 

3. mendeskripsi tanggapan siswa SMP terhadap kegiatan  bercerita cerita 

rakyat yang berpengaruh pada keterampilan berpikir kreatif, 

4. mendeskripsi tanggapan siswa SMP terhadap keterampilan 

mengembangkan cerita rakyat dalam pembelajaran  bahasa Indonesia. 

 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini akan diuraikan secara teoritis dan praktis agar 

dapat dipahami dengan sistematis. 

  

1.5.1 Teoritis 

 Diharapkan secara teoritis hasil penelitian ini dapat menjadi landasan 

pertimbangan desain pembelajaran dalam pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya 

kegiatan  bercerita dan meningkatkan keterampilan mengembangkan cerita. 
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1.5.2 Praktis 

  Penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi penulis dapat dijadikan pengalaman memahami siswa dan 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan 

mengembangkan cerita siswa dalam kegiatan bercerita, 

b. Bagi pihak sekolah dapat dijadikan masukan untuk pendidikan 

keterampilan dan nilai yang perlu diterapkan khususnya bagi siswa 

yang cenderung melakukan tindakan negatif karena pengaruh 

teknologi agar menjadikan mereka pembelajar yang “Care, Smart, 

Resillient”  sesuai dengan positioning sekolah dalam menumbuhkan 

dan mengembangkan karakter siswa yang penuh cinta, cerdas, 

tangguh. 

c. Bagi guru, membantu untuk lebih mudah mendekatkan siswa SMP 

pada kenyataan hidup dalam berkomunikasi dan mengatasi masalah 

mereka dengan lingkungannya.   

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian 

Laporan penelitian ini terbagi dalam lima bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, 

Bab II Kajian Teori, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan 

Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan dan Saran. 

Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah yang 

memunculkan perlu diadakan penelitian ini, perumusan masalah penelitian, 

kemudian tujuan dan manfaat dibuat untuk mendukung penelitian, pembatasan 

penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan laporan. 
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Bab II Kajian Teori berisi kajian teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan, kemudian dikorelasikan dalam suatu  kerangka teori 

yang mendukung ide-ide yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan 

penelitian dalam tesis ini dan hipotesis penelitian.  

Bab III Metodologi Penelitian merupakan alur penelitian yang 

mendeskripsikan  metode dan desain penelitian, subjek, tempat dan waktu 

penelitian,  instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, serta analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan temuan penelitian 

berdasarkan data-data yang didapat dari lapangan yang disertai dengan 

pembahasan temuan penelitian tersebut. 

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan  adalah inti penemuan 

atas permasalahan yang dipertanyakan pada penelitian ini, serta keterbatasan 

penelitian. Saran diberikan penulis untuk saran implementasi dan saran penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 




