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BAB I 

PENDAHULAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Bahasa merupakan media untuk berkomunikasi dengan lingkungan 

sekitar, sehingga bahasa menjadi salah satu alat yang mutlak dibutuhkan oleh 

setiap siswa, sebab siswa merupakan generasi penerus bangsa yang 

diharapkan mampu melakukan perubahan. Siswa yang mengalami 

pengalaman dan pembelajaran yang berkualitas, tentu akan menghasilkan 

generasi penerus yang berkualitas pula. Salah satu indikator yang menentukan 

keberhasilan dalam menentukan generasi penerus ditentukan dari pendidikan 

siswa pada masa perkembangannya.  

 Masa perkembangan yang paling penting dan harus diperhatikan 

adalah ketika siswa mulai memperoleh bahasa, yaitu saat siswa mulai 

menggunakan bahasanya untuk berbicara, menulis dan membaca. Satu hal 

yang harus dipahami bahwa siswa selalu memanfaatkan bahasa yang mulai ia 

peroleh sebagai dasar untuk berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga 

pengalaman siswa memperoleh bahasa menjadi prioritas yang harus 

diutamakan, agar ia tidak mengalami kesulitan dalam lingkungan 

pergaulannya. 

 Siswa mulai mengembangkan bahasa keduanya pada saat sekolah, 

terutama saat duduk dibangku Sekolah Dasar (SD), perkembangan bahasanya 

pun relatif lebih cepat. Selain itu siswa mempunyai beban lain yaitu 
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mengembangkan bahasa lisan menjadi bahasa tulis, sehingga sudah 

semestinya sekolah dapat dijadikan sebagai sarana yang tepat karena 

memiliki fasilitas yang dibutuhkan  siswa (pendidik, pergaulan, dan media) 

dalam pembelajaran bahasa. Ketika hal tersebut diperoleh siswa dengan 

maksimal maka dapat dijadikan sebagai pedoman saat siswa berada di 

lingkungan sosial.  

 Peneliti sering menjumpai, masih banyak kasus siswa yang mencontek 

ketika ulangan harian, bingung ketika ada tugas mengarang, gaya bahasanya 

yang kurang tertata dan tercampur dengan bahasa daerah, kesulitan membaca 

dan memahami bacaan, kesulitan menggunakan bahasa ketika berbicara di 

depan kelas. Persoalan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

siswa pada saat dewasa, sehingga sebelum terlambat harus segera dicari 

solusinya. 

 Masa anak-anak merupakan masa paling penting karena merupakan 

pembentukan pondasi kepribadian yang menentukan pengalaman siswa 

selanjutnya. Siswa memerlukan peran pendidik untuk mengembangkan 

bahasa keduanya. Siswa yang memperoleh bahasa kedua dengan optimal 

akan memberikan dampak dalam berbagai hal seperti bereksplorasi maupun 

mengajukan pertanyaan pada orang lain. Pemerolehan bahasa kedua tidak 

terbentuk dengan sendirinya melainkan memerlukan pengarahan salah 

satunya dengan memberikan kegiatan yang dapat mengembangkan bahasa 

kedua anak. Kegiatan tersebut dapat diperoleh siswa saat pembelajaran di 

kelas, yaitu dengan cara mendesain pembelajaran yang menyenangkan. Saat 
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siswa mulai senang di kelas, maka siswa akan mudah dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

  Dari fenomena yang ada selama ini pemerolehan bahasa kedua yang 

dimiliki oleh para siswa pada umumnya masih rendah. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan jumlah siswa yang belum mampu menggunakan bahasa 

dengan baik dalam berkomunikasi, baik itu tutur kata, maupun intonasi yang 

baik. Contoh kasus: 

- “Dah sarapan bu ?” yang seharusnya “apakah ibu sudah sarapan?” 

- “Ibu wis makan ?” yang seharusnya “ibu sudah makan?” 

- “koe kemarin plesiran kemana?” yang seharusnya “kamu kemarin 

 liburan kemana?” 

 Mengembangkan media pembelajaran merupakan peran penting 

pendidik, sehingga harus dapat dipahami dengan maksimal. Apabila pendidik 

dapat mengembangkan media pembelajaran dengan maksimal maka siswa 

akan senang dalam pembelajaran, sehingga dapat mencapai indikator yang 

diinginkan. Siswa sekolah dasar pada khususnya di MI Istiqomah Sambas 

Purbalingga juga tergolong dalam kelompok pemakai bahasa dengan 

pemeroleh bahasa kedua yang masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kegiatan sehari-hari yang masih kesulitan dalam menggunakan bahasanya 

untuk bertutur kata. 

 Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

media pembelajaran yang kurang menarik sehingga membuat siswa menjadi 

bosan dan kurang memiliki pembendaharaan kata. Selain itu penggunaan 
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media mendongeng belum optimal diterapkan di MI Istiqomah Sambas 

Purbalingga. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 

pemerolehan bahasa kedua siswa adalah dengan bermain peran, mendongeng,  

pidato, kultum, menulis karangan dan lain-lain. Dongeng menggunakan video 

disukai hampir semua siswa apalagi jika siswa ikut dilibatkan dalam 

permainan yang ada di dalam dongeng, seperti ikut berpetualangan maupun 

ikut serta dalam konflik-konflik yang ada.  

 Belajar sambil bermain merupakan kegiatan yang sangat 

menyenangkan bagi siswa, sebab permainan merupakan dunia siswa yang 

terjadi tanpa ada paksaan. Dongeng menyediakan tempat bagi siswa untuk 

bermain namun mendidik. Dongeng menggunakan video akan membantu 

siswa untuk berimajinasi secara bebas, tentang hal-hal yang ada di 

lingkungan sosialnya, sehingga perkembangan bahasa keduanya akan 

semakin meningkat. 

 Pemerolehan bahasa yang optimal akan mendorong siswa untuk terus 

meningkatkan kemampuannya. Mendongeng menjadi stimulus yang positif 

bagi pemerolehan bahasa kedua siswa. Siswa menjadi terbiasa berkonsentrasi 

terhadap suatu topik, mengembangkan pembendaharaan kata, serta dapat 

berimajinasi secara bebas.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Implementasi Media Dongeng 

menggunakan  Video untuk Pemerolehan Bahasa Kedua di Kelas 1 MI 

Istiqomah Sambas Purbalingga”. Hal ini tentu sangat diperlukan, karena jika 
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media dongeng menggunakan video dapat meningkatkan pemerolehan bahasa 

kedua yang efektif, maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

referensi atau acuan dalam pembelajaran.  

 

B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini lebih terfokus 

mengenai proses pelaksanaan pembelajaran media dongeng menggunakan 

video dalam pemerolehan bahasa kedua di kelas I MI Istiqomah Sambas 

Purbalingga. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka rumusan 

masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Bagaimana proses pelaksanaan media dongeng menggunakan video 

untuk pemerolehan bahasa kedua di Kelas 1 MI Istiqomah Sambas 

Purbalingga? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan pemerolehan bahasa kedua siswa melalui media dongeng 

menggunakan video di MI Istiqomah Sambas Purbalingga. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

 Mengkaji teori yang sudah ada untuk meningkatkan pemerolehan 

bahasa kedua siswa melalui media dongeng menggunakan video. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai tambahan pemikiran yang mengarah pada peningkatan  

  pemerolehan bahasa kedua siswa dengan menggunakan media  

  dongeng dengan menggunakan video. 

b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan warna 

  berbeda tentang media pembelajaran di pendidikan formal maupun 

  non formal. 

c. Dengan diterapkannya media dongeng menggunakan video dalam  

 pemerolehan bahasa kedua siswa, maka dapat digunakan sebagai  

 upaya untuk mengembangkan pemerolehan bahasa kedua  siswa  

 secara efektif 

3.  Manfaat Bagi Lembaga Terkait 

  Sebagai tambahan pemikiran dalam usaha-usaha yang mengarah 

pada peningkatan pendidikan kreasi dan peningkatan pemerolehan 

bahasa kedua melalui media dongeng dengan menggunakan video. 
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