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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Dongeng 

1. Pengertian Dongeng 

 Menurut Hana (2011: 14) dongeng adalah cerita rekaan, tidak nyata 

atau fiksi, seperti fabel (binatang dan benda mati), saga (cerita petualangan), 

hikayat (cerita rakyat), legenda (asal usul), mite (dewa-dewi, peri, roh halus), 

epos (cerita besar seperti Mahabharata dan Ramayana). Pelaku dalam dongeng 

adalah makhluk yang khayali atau tidak nyata, yang berfungsi untuk 

menghibur namun memiliki pesan moral. Dongeng dijadikan sumber cerita 

bagi anak-anak, terutama dongeng-dongeng tentang binatang. Seperti dalam 

mite misalnya Barthes (2006: 151) mengemukakan bahwa mitos merupakan 

sistem komunikasi, bahwa dia adalah sebuah pesan.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 364), dongeng adalah 

cerita yang tidak benar-benar terjadi (terutama kejadian zaman dulu yang aneh-

aneh). Dongeng disampaikan baik secara lisan maupun tertulis dan dapat 

dijadikan sebagai tempat untuk berkomunikasi. Berbagai cara dapat dilakukan 

untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan, baik itu secara langsung 

maupun tidak langsung. Pesan tidak langsung dapat disampaikan melalui puisi, 

lagu maupun dongeng.  

Pada hakikatnya dongeng diciptakan bukan sebagai media hiburan atau 

pengisi waktu, lebih dari itu dongeng merupakan cerita yang diciptakan untuk 

mendidik dan membimbing masyarakat (baca: anak). Hal itu dapat dilihat 
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ketika siswa mendengarkan pendidik atau orang tuanya bercerita, mereka akan 

nampak lebih antusias. Apalagi jika pendidik dapat memperagakan gerakan 

dan suara seperti dalam tokoh cerita, tentu saja siswa akan merasa lebih 

tertarik. Si pencerita (juru kisah) dapat menciptakan kondisi dan konvensi 

rekaan yang di dalamnya juru kisah mengambil tempat antara dirinya dan 

kisahnya (Pradotokusumo, 2008: 26). 

Segala ilmu, pengalaman dan informasi dapat diperoleh siswa tanpa 

adanya rasa tekanan. Selain itu juga akan terjalin komunikasi yang baik, sebab 

tidak semua orang dewasa dapat memposisikan komunikasinya dalam dunia 

siswa karena siswa mempunyai cara pandang dan pola pikir yang berbeda. 

Komunikasi merupakan kebutuhan manusia untuk mempertahankan 

esistensinya (Yudha, 2009: 28). 

Indonesia memiliki banyak dongeng dengan berbagai macam versinya. 

Keragaman versi dan jenis dongeng itu dibedakan dari corak alam dan kultur 

yang ada pada wilayah lahirnya dongeng tersebut. Misalnya dongeng Timun 

Emas dari Jawa Tengah. Dongeng ini mengisahkan tentang seorang ibu yang 

kesepian bernama Mbok Rondo yang mempunyai keinginan untuk 

mendapatkan anak, sehingga dia pun berdoa agar dikaruniani anak. Adapun 

cerita lengkapnya sebagai berikut: 

Timun Emas 

  Pengarang: NN 

Dahulu di Jawa Tengah ada seorang janda setengah baya. Mbok Rondo 

namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Mbok 

Implementasi Media Dongeng..., Laeli Nur Rakhmayanti, FKIP UMP, 2014



9 
 

 
 

Rondo ingin mempunyai seorang anak, tapi dia hanya seorang janda miskin, 

lagi pula sudah tua. Mana bisa ia mendapatkan anak. 

Tiba-tiba tanah bergetar, seperti ada gempa bumi dan tidak berapa lama 

kemudian di depan Mbok Rondo muncul raksasa bertubuh besar dan wajahnya 

menyeramkan. Mbok Rondo ketakutan, lalu ia mundur beberapa langkah. 

Raksasa tersebut menawarkan permintaan kepada Mbok Rondo. Doa Mbok 

Rondo dikabulkan oleh raksasa yang kemudian datang dan memberikan anak, 

namun raksasa itu mempunyai syarat yaitu ketika anak itu sudah besar dan 

berusia 16 tahun maka raksasa itu akan memintanya kembali untuk dimakan, 

syarat itu pun disetujui oleh mbok Rondo. 

Raksasa memberikan biji timun kepada Mbok Rondo untuk ditanam 

dan dia pun menanamnya, dengan senang hati merawat sehingga hanya dalam 

waktu dua minggu buah itu sudah berbuah banyak, namun ada satu timun yang 

tampak berbeda dengan ukuran lebih besar dan berwarna kuning keemasan. 

Dengan penuh gembira Mbok Rondo memetik dan membelah timun ajaib 

tersebut dan terlihat ada seorang bayi yang kemudian diberi nama Timun 

Emas. 

Mbok Rondo pun melewati hari-harinya tidak seorang diri lagi, dia 

hidup bahagia dengan Timun Emas. Namun ketika Timun Emas berusia 16 

tahun, raksasa itu pun datang untuk mengambil dan memakan Timun Emas. 

Mbok Rondo meminta waktu 2 tahun lagi untuk membesarkan Timun Emas. 

Suatu hari Mbok Rondo mendapatkan petunjuk untuk menyelamatkan Timun 

Emas. Dia diberi empat barang senjata yaitu timun, jarum, garam dan terasi. 
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Saatnya raksasa itu tiba, Timun Emas berlari dengan membawa senjata 

tersebut. 

Raksasa mengejar Timun Emas. Lalu, Timun Emas melempar timun 

sehingga tempat itu menajdi banyak timun. Namun tidak lama kemudian 

raksasa kembali mengejar Timun Emas. Dengan rasa ketakutan Timun Emas 

melempar senjata yang dibawanya, jarum berubah menjadi bambu, garam 

menjadi lautan dan terasi menjadi lautan lumpur. Akhirnya raksasa itu 

tenggelam dan Timun Emas hidup bahagia dengan Mbok Rondo. Dongeng ini 

memberikan pesan moral kepada kita agar berusaha dengan gigih untuk 

melawan ancaman-ancaman jahat (Rahimsyah, 2010: 7). 

Dari cerita rakyat (baca: dongeng) tersebut, wawasan pengetahuan 

siswa mengenai kultur daerahnya secara tidak langsung akan bertambah. Hal 

ini akan berhubungan dengan sosialisasi siswa terhadap lingkungan sekitarnya, 

sehingga dari aspek morfem, kemahiran bahasa anak akan lebih matang. Selain 

itu, melalui dongeng siswa akan sering mendapatkan kosakata baru, dengan 

bekal kosakata yang diperolehnya tersebut siswa akan mengasah keterampilan 

berbahasanya.  

2. Jenis-Jenis Dongeng 

 Menurut Nurgiyantoro (2013: 201) dongeng diklasifikasikan menjadi 

dua jenis, yaitu : 

a. Dongeng Klasik 

 Dongeng klasik adalah cerita dongeng yang muncul sejak zaman 

dahulu yang telah mewarisi secara turun temurun lewat tradisi lisan. Contoh 

Implementasi Media Dongeng..., Laeli Nur Rakhmayanti, FKIP UMP, 2014



11 
 

 
 

dongeng klasik yang terkenal di Indonesia adalah Bawang Merah dan 

Timun Emas. 

b. Dongeng Modern 

Dongeng modern adalah cerita dongeng yang sengaja yang ditulis 

untuk maksud bercerita dan agar tulisannya itu dibaca oleh orang lain. 

Contoh dongeng modern yang terkenal Hilangnya Ayam Bertelur Emas 

(Djokolelono) dan Putri Berwajah Buruk (Poppy Donggo Hutagalung). 

Selain itu Yudha (2009: 85), mengemukakan jenis-jenis dongeng yaitu: 

a. Dongeng Tradisional 

 Dongeng tradisional adalah dongeng yang berkaitan dengan cerita 

rakyat dan biasanya turun-temurun. Dongeng ini berfungsi untuk melipur 

lara dan menanamkan semangat kepahlawanan. Contohnya, Malinkundang, 

Jaka Tingkir, Sangkuriang dan lain-lain. 

b. Dongeng Futuristik  (Modern) 

 Dongeng ini, biasanya bercerita tentang sesuatu yang fantastik, misal 

tokohnya tiba-tiba menghilang. Dongeng futuristik bisa juga bercerita 

tentang masa depan, misalnya Bumi Abad 25: Star Trek, Back to the Future, 

dan Jumanji. 

c. Dongeng Pendidikan 

 Dongeng pendidikan adalah dongeng yang diciptakan dengan suatu 

misi pendidikan bagi dunia anak-anak. Misalnya, menggugah sikap hormat 

kepada orang tua. 
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d. Fabel 

 Fabel adalah dongeng tentang kehidupan binatang yang digambarkan 

bisa bicara seperti manusia. Cerita-cerita fabel sangat luwes digunakan 

untuk menyindir perilaku manusia tanpa membuat manusia tersinggung. 

Misalnya, dongeng kancil, kelinci dan kura kura. 

e. Dongeng Sejarah 

 Dongeng sejarah biasanya terkait dengan suatu peristiwa sejarah. 

Dongeng ini banyak bertemakan kepahlawanan. Misalnya kisah-kisah para 

Sahabat Rasulullah SAW, sejarah perjuangan Indonesia, sejarah pahlawan/ 

tokoh-tokoh, dan sebagainya.  

f. Dongeng Terapi (Traumatic Healing) 

 Dongeng terapi adalah dongeng yang diperuntukkan bagi anak-anak 

korban bencana atau anak-anak yang sakit. Oleh karena itu, dongeng ini 

didukung pula oleh kesabaran pendongengnya dan musik yang sesuai 

dengan terapi, sehingga membuat anak merasa nyaman dan enak.  

Penggolongan dongeng di atas merupakan suatu bentuk pembedaan 

jenis dongeng yang ada di tanah air, tentu saja penggolongan tersebut akan 

memudahkan pembaca dalam memilih dongeng mana yang tapat bagi 

perkembangan pendidikan siswa, sehingga diharapkan, pendidik maupun 

orang tua dapat mengisahkan dongeng-dongeng yang mengandung harapan, 

keinginan, dan nasihat yang tersirat maupun tersurat. Dongeng yang 

disajikan harus disesuaikan dengan perkembangan, karena akan sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan bahasa maupun moral siswa. 
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Unsur pendidikan dapat diperoleh dari pesan yang dimuat, baik itu 

dongeng yang berakhir dengan kebahagiaan maupun kesedihan. Pelajaran 

yang dapat dipetik dari cerita dongeng yaitu pendengar dapat mengambil 

pelajaran yang dapat dijadikan sebagai bahan perenungan bagi pendengar 

khususnya para siswa. Setelah pengisahan dongeng selesai maka dapat 

diadakan dialog interaktif antara pendongeng dan pendengar. Hal itu tentu 

saja dapat melatih siswa untuk berani mengungkapkan pendapat dan 

bersosiaslisasi dengan lingkungan sekitarnya. 

Dari penjabaran mengenai jenis-jenis dongeng di atas peneliti 

menyimpulkan bahwa dongeng yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas, merupakan jenis dongeng modern yang berkaitan dengan pendidikan, 

sebab dalam penggunaannya mempunyai misi pendidikan. Misalnya pada 

materi semester II di Kelas 1 MI Istiqomah Sambas Purbalingga, 

menggunakan dongeng yang bertemakan Komunikasi. Tentu saja, dongeng 

yang disajikan akan berkaitan dengan komunikasi yang harus dikuasai oleh 

siswa.  

3. Unsur-Unsur dalam Dongeng  

Dongeng memiliki unsur-unsur penting yang akan dikembangkan 

dalam cerita fiksi anak, sehingga akan saling terkait untuk membangun cerita 

yang menarik bagi anak. Unsur-unsur tersebut, yaitu: 

a. Tema  

 Menurut Hana (2011: 46) tema adalah makna yang terkandung di 

dalam sebuah dongeng. Selain itu Stanton (2012: 36) mengatakan bahwa 
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tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan „makna‟ dalam 

pengalaman manusia. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tema merupakan 

batasan dari sebuah cerita sehingga yang ingin disampaikan oleh penulis 

akan tersampaikan, sehingga membuat cerita lebih terfokus, menyatu, 

mengerucut dan berdampak (Stanton, 2012: 37).  

Pendidik maupun orang tua harus jeli dan cermat dalam memilih 

tema yang sesuai dengan usia siswa, yaitu dengan memilih kisah-kisah yang 

dapat mendidik perkembangan siswa pada masanya, sehingga siswa dapat 

dengan mudah menerima dan memahami isi dari dongeng. Keberhasilan 

memilih dan menyampaikan tema mutlak ditentukan keberhasilan dalam 

menjelaskan jalinan cerita, yaitu penjelasan hubungan antar tokoh, alur, dan 

latar sebagai fakta cerita (Kurniawan, 2011: 169).  

b. Tokoh  

Setiap cerita pasti memiliki tokoh, sebab tokoh lah yang menjadi 

daya tarik pada siswa. Seperti yang diungkapkan Nurgiyantoro (2013: 222) 

bahwa tokoh dimaksudkan sebagai pelaku yang dikisahkan perjalanan 

hidupnya dalam cerita fiksi lewat alur baik sebagai pelaku maupun 

penderita berbagai peristiwa yang diceritakan. Tokoh baik dan jahat dapat 

dilihat dengan perilaku atau bahasa komunikasinya dalam cerita. Kata-kata 

yang diucapkan tokoh adalah cermin segala sesuatu yang hidup dalam 

pikiran dan perasaan, dan itu artinya adalah sebagian jatidirinya 

(Nurgiyantoro, 2013: 233). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa 

dapat mengidentifikasi tokoh cerita baik dan buruk, sehingga siswa dengan 
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bimbingan orang dewasa akan belajar untuk menyeleksi  tokoh mana yang 

harus diteladani dan tidak. 

c. Alur 

 Alur adalah jalanya sebuah cerita. Seperti yang disebutkan Stanton 

(2012: 28) alur merupakan tulang punggung cerita. Itu berarti alur 

merupakan unsur yang penting dalam cerita meskipun jarang diulas dalam 

pembelajaran. Sudah semestinya alur dapat dipahami baik itu oleh narator, 

pendengar maupun pembaca, sebab alur mampu merangsang berbagai 

pertanyaan didalam benak pembaca (terkait keingintahuan, harapan, 

maupun rasa takut) dalam Stanton (2012: 28).  

d. Latar  

 Menurut Stanton (2012: 35) latar adalah lingkungan yang 

melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan 

peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Selain itu Nurgiyantoro 

(2013: 248) mengatakan bahwa tokoh dan alur memerlukan kejelasan 

tempat dimana cerita itu terjadi, kapan waktu kejadiannya, dan latar 

belakang kehidupan sosial-budaya masyarakat tempat para tokoh 

berinteraksi dengan sesama. Adapun latar waktu yang tepat adalah yang 

sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa anak, misalnya “besok” dan 

“sekarang” (Hana, 2011: 45). 

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa latar memiliki 

peran yang cukup penting dalam mengajarkan siswa untuk menggunakan 

bahasa yang baik dan runtut dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Hal 
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tersebut akan melatih siswa dalam berkomunikasi, sehingga siswa dapat 

menggunakan bahasanya secara runtut. 

e. Sudut Pandang  

Sudut pandang menurut  Nurgiyantoro (2013: 269) adalah sebuah 

cara, strategi atau siasat yang secara sengaja dipilih pengarang untuk 

mengungkapkan cerita dan gagasannya. Selain itu, pusat kesadaran tempat 

kita dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita, dinamakan sudut 

pandang (Stanton, 2012: 53). 

f. Gaya dan Tone 

Menurut Stanton (2012: 61), gaya adalah cara pengarang dalam 

menggunakan bahasa. Aspek bahasa dalam sebuah cerita fiksi anak memang 

harus diperhatikan, baik itu kata, kalimat maupun paragraf. Sebab, setiap 

kata yang tertulis dan terucap oleh pembaca akan mempunyai pengaruh bagi 

perkembangan anak. Bahasa yang digunakan tentu harus memperhatikan 

nilai-nilai pendidikan siswa, sebab melalui cerita siswa memperoleh 

kosakata baru. 

Menurut Stanton (2012: 63), tone adalah sikap emosional pengarang 

yang ditampilkan dalam cerita. Sikap tersebut, dapat melatih pendengar 

untuk memotivasi diri mereka, misalnya saja pengarang menampilkan sikap 

emosional pemaaf. Diharapkan, dapat memotivasi pendengar supaya 

menjadi orang yang pemaaf di lingkungan sekitarnya.  

g.  Moral  
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Cerita yang disampaikan oleh pengarang sudah pasti memiliki pesan 

atau nilai yang ingin disampaikan kepada pendengar maupun pembaca. 

Cerita fiksi hadir dan ditulis sebagai salah satu alternatif memberikan 

pendidikan kepada anak lewat cerita (Nurgiyantoro, 2013: 265). Hal 

tersebut berarti dapat dikatakan bahwa cerita memang dijadikan sebagai 

media yang memiliki unsur pendidikan, yang tidak hanya dijadikan sebagai 

media penghibur saja.  

4. Teknik Mendongeng 

Menurut Hana (2011: 58-60) ada beberapa teknik mendongeng, antara 

lain: 

a. Membaca dari Buku Cerita 

 Ini adalah teknik membacakan dongeng secara langsung dari buku 

cerita. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan buku cerita yang sarat 

pesan-pesan baik didalamnya. 

b. Mendongeng dengan Ilustrasi 

 Teknik ini menggunakan ilustrasi dari buku, gambar, dan buku 

yang dipilih. Ilustrasi tersebut harus menarik dan lucu dalam  

menggambarkan jalan cerita, sehingga anak dapat mendengarkan serta 

memusatkan perhatian. 

c. Menceritakan Dongeng 

Menceritakan dongeng pada anak membantu anak mengenal 

budaya leluhurnya dan menyerap pesan-pesan yang terkandung 

didalamnya. 
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d. Mendongeng dengan Menggunakan Boneka 

  Pemilihan cerita dan boneka tergantung pada usia dan pengalaman 

anak. Boneka yang digunakan mewakili tokoh cerita yang akan 

disampaikan. 

e. Dramatisasi atas Suatu Dongeng 

Teknik ini digunakan untuk memainkan perwatakan tokoh dalam 

suatu dongeng. Dongeng akan berkembang berdasarkan imajinasi dan 

yang diinginkan anak. Hasilnya, ia akan merasa dilibatkan dan bisa 

mengekspresikan diri.  

5. Keterkaitan Antara Dongeng dan Pemerolehan Bahasa Kedua 

 Dongeng menjadi sebuah cerita fiksi yang paling digemari para siswa. 

Salah satu hal yang menyebabkan kesukaan siswa terhadap dongeng yaitu 

tokoh. Tokoh di dalam dongeng menjadi sosok yang akan selalu tersimpan di 

dalam alam bawah sadar siswa. Percakapan, sikap, dan watak tokoh sangat 

mempengaruhi perkembangan kepribadian siswa termasuk pada wilayah 

pemerolehan  bahasa. 

 Pada setiap kisah, siswa akan mendapatkan daya rangsang di dalam 

alam bawah sadarnya, sehingga tiap kali ia di lingkungan orang banyak, ia 

akan berusaha menjadikan dirinya seperti tokoh dalam cerita. Demikian terjadi 

karena siswa akan melakukan segala sesuatu dari hal-hal yang pernah dilihat, 

dibaca, dan didengarnya. 
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 Pengajaran media dongeng dalam pengembangan bahasa siswa sangat 

efisien bila dilakukan oleh orang tua ataupun guru, keunggulannya karena 

dongeng sangat dekat dengan pribadi siswa. Seperti yang telah disinggung 

sebelumnya, tokoh memiliki peran yang cukup penting. Tokoh akan digemari 

oleh siswa karena memiliki kehidupan yang bersifat heroik. Lalu, keterkaitan 

antara dongeng dengan pemerolehan bahasa  seorang siswa, terletak pada 

penggunaan kata, kalimat, intonasi, dan ujaran-ujaran. Dongeng ditulis dengan 

bahasa dan kalimat yang mudah dipahami oleh para siswa. Menurut 

Nurgiyantoro (2013: 219), hal itu tentu saja mencakup berbagai segi misalnya 

yang melibatkan aspek emosi, perasaan, pikiran, syarat dan sensori, dan 

pengalaman moral, serta diekspresikan dalam bentuk-bentuk kebahasaan yang 

juga dapat dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, dalam cerita anak, bahasa 

yang digunakan haruslah sesuai dengan kemampuan pemahaman berbahasa 

siswa. Ada dua karakteristik utama yang menjadi ciri khas bahasa dalam cerita 

anak, yaitu sederhana dan konkret. Sederhana dalam bahasa cerita anak 

merujuk pada kesederhanaan dalam struktur kalimatnya (Kurniawan & Sutardi, 

2011: 155). 

 

B. Media Video 

1. Pengertian Media Video 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008: 1800) video 

adalah rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat 
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pesawat televisi. Selain itu Arsyad (1996: 49) mengatakan bahwa video dapat 

menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara 

alamiah atau suara yang sesuai. Media video merupakan media yang 

menyajikan informasi dalam bentuk suara dan visual. Unsur suara yang 

ditampilkan berupa narasi, dialog, sound effect dan musik, sedangkan unsur 

visual berupa: gambar/ foto diam (still image), gambar bergerak (motion 

picture), animasi, dan teks (Hernawan, dkk, 2007: 114). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, media video 

merupakan gambar yang bergerak disertai dengan suara, sehingga dapat 

dikatakan bahwa video merupakan media audio visual yang dapat dijadikan 

sebagai alat penyampai informasi secara elektronik. Media video dengan 

gambar bergerak akan memberikan daya tarik  siswa  Sekolah Dasar, 

khususnya siswa kelas 1, sebab memiliki dua unsur yaitu audio dan visual. 

2. Keuntungan dan Keterbatasan Media Video 

Arsyad (1996: 49) menyebutkan bahwa ada beberapa keuntungan dan 

keterbatasan video. Keuntungan menggunakan video yaitu: 

a. Video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika 

mereka membaca, berdiskusi, berpraktik, dan lain-lain.  

b. Video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat 

disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. 

c. Video dapat mendorong dan meningkatkan motivasi serta menanamkan 

sikap dari segi-segi afektif lainnya. 
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d. Video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran 

dan pembahasan dalam kelompok siswa. 

e. Video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok kecil, 

kelompok yang heterogen maupun perorangan. 

Selain memiliki keuntungan, media video pun memiliki keterbatasan, 

yaitu: 

a. Video umumnya memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang banyak. 

b. Pada saat video dipertunjukkan, gambar-gambar bergerak terus sehingga 

tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan. 

c. Video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

belajar yang diinginkan kecuali video dirancang dan diproduksi khusus 

untuk kebutuhan sendiri. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa video memiliki peran 

yang cukup baik dalam pembelajaran. Dimulai dari menggali pengalaman 

dasar siswa, kemudian menggambarkan peristiwa dalam dongeng yang 

disajikan sehingga dapat memotivasi kemampuan siswa untuk berpendapat 

serta ikut serta dalam memecahkan permasalahan dalam cerita yang 

ditujukkan. Hal tersebut dapat menggali aspek bahasa siswa yaitu 

pembendaharaan kata, fonem, sintaksis maupun bentuk-bentuk kebahasaan 

yang dipahami siswa. 

Peneliti akan menggunakan video yang bertema Komunikasi sehingga 

peneliti akan menyiapkan dongeng tantang Nabi Sulaiman pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlak serta Kancil dan Buaya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 
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sebagai alat untuk pembelajaran. Pada awal pelajaran, media ini 

mempertunjukkan sesuatu yang dapat menarik perhatian semua siswa, 

kemudian membangun rasa keingintahuan siswa, lalu berkelanjutan pada 

pendapat para siswa yang ikut serta dalam memcahkan masalah. 

 

C. Pemerolehan Bahasa Kedua 

1. Pengertian Pemerolehan Bahasa Kedua 

 Pemerolehan bahasa merupakan proses yang dipergunakan oleh kanak-

kanak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis yang makin bertambah rumit, 

ataupun teori-teori yang masih terpendam, dengan ucapan-ucapan orang 

tuanya, berdasarkan ukuran atau penilaian tatabahasa yang paling baik dan 

paling sederhana dari bahasa yang bersangkutan (Tarigan, 1986: 243). Bahasa 

kedua bisa bahasa nasional, bahasa resmi kenegaraan, bahasa resmi 

kedaerahan, atau juga bahasa asing  (bukan bahasa penduduk asli) 

(Iskandarwassid, 2008: 89) 

 Pemerolehan bahasa kedua mulai didapatkan oleh siswa ketika ia mulai 

memasuki usia sekolah yaitu sekitar umur enam tahun. Bahasa kedua 

merupakan wahana komunikasi dan pengantar bagi berbagai subjek atau mata 

pelajaran (Tarigan, 2011: 174). Selain itu Iskandarwassid (2008: 90) 

menyatakan bahwa pengajaran bahasa kedua di Indonesia secara formal 

dimulai ketika anak memasuki pendidikan dasar, dan ketika anak memasuki 

pendidikan menengah pada usia sekitar 13 tahun. Dari pernyataan tersebut, 

dapat dikatakan bahwa bahasa kedua merupakan bahasa yang digunakan untuk 
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berkomunikasi namun cakupan lingkungannya lebih luas dan sudah 

memperhatikan komponen bahasa, yaitu: morfem, tata bahasa, fonologi,  

 Menurut Tarigan (2011: 142) pemerolehan bahasa banyak didapatkan 

anak, saat ia duduk dibangku sekolah, terutama saat ia berada di dalam kelas, 

ada tiga buah yang dianggap sangat penting dan dasar, yaitu: pertama, belajar 

bahasa adalah orang; kedua, belajar bahasa adalah orang-orang dalam interaksi 

dinamis, ketiga, belajar bahasa adalah orang-orang dalam responsi. Dalam 

belajar bahasa, terkandung makna bahwa hal itu proses sosial belajar yang 

utama. 

 

 Dari pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pemerolehan bahasa kedua akan diperoleh dengan baik apabila, interaksi dan 

respon akan tercipta dengan baik. Hal itu dapat diperoleh siswa, jika di kelas 

siswa mendapatkan metode yang tepat dalam pembelajaran, sehingga ia akan 

mengasah kemampuan berbahasanya untuk berkomunikasi dan merespon 

lingkungannya supaya tercipta interaksi yang baik dalam berkomunikasi.  

 Sekolah merupakan proses tempat siswa belajar berbahasa, sehingga 

harus dioptimalkan untuk bekal berkomunikasi dilingkungan sosialnya. Hal 

tersebut menjadi tanggung jawab seorang pendidik dalam mengembangkan 

bahasa anak, sebab jika siswa diberi stimulus sejak dini maka kemampuan 

memperoleh bahasanya akan terus meningkat dan akan melatih keterampilan 

berbahasanya. Siswa dapat mengekspresikan diri melalui bahasa, merespon 

yang ada di lingkungannya, mengetahui segala informasi yang dapat dijadikan 

sebagai pedoman ketika ia masuk kehidupan yang baru. 

 Melalui dongeng menggunakan video, siswa akan mendapatkan 

kosakata baru, dengan bekal kosakata yang diperolehnya tersebut akan dapat 

menjadi bekal siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pengetahuan 
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dan pengalaman siswa akan bertahan lama apabila diperoleh siswa secara 

langsung. Oleh karena itu, pendidik maupun orang tua memerlukan beberapa 

fasilitas pendidikan yang dibutuhkan, sehingga menunjang kegitan 

pembelajaran. Salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan adalah dongeng 

dengan menggunakan video.  

2. Teori Pemerolehan Bahasa Kedua 

 

Pendapat Cahyono yang dikutip  (Markhamah, dalam Jurnalnya “Teori 

Pemerolehan Bahasa” 2003: 38-40) mengemukakan beberapa teori 

pemerolehan bahasa, khususnya bahasa kedua. Teori yang dimaksud di 

antaranya: (1) Teori Akultrasi, (2) Teori Akomodasi, (3) Teori Wacana, dan (4) 

Teori Monitor. 

1). Teori Akulturasi 

Premis teori akulturasi menyatakan bahwa pemerolehan bahasa 

pertama hanyalah satu aspek akulturasi dan tingkat akulturasi pembelajar 

terhadap kelompok bahasa sasaran itu akan mempengaruhi pemerolehan 

bahasa keduanya. Dengan demikian, pemerolehan bahasa dipengaruhi 

jarak sosial dan jarak psikologis antara pembelajar dengan kebudayaan 

bahasa yang dipelajari. Jarak sosial adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelajar sebagai anggota masyarakat yang bahasanya 

dipelajari, sedangkan jarak psikologis yaitu pengaruh faktor efektif 

pembelajar bahasa sebagai pribadi. Keduanya mempengaruhi banyak 

sedikitnya pemerolehan bahasa kedua. Faktor-faktor yang menentukan 

jarak sosial itu hubungan masyarakat bahasa pertama dengan bahasa kedua 
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yang meliputi: kesamaan derajat sosial, keinginan terjadinya asimilasi, 

keterlibatan kesesuaian budaya, sikap positif, dan lamanya berasimilasi.  

2). Teori Akomodasi 

 Teori ini mengemukakan bahwa faktor penting yang 

mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua adalah hubungan dan interaksi 

antara masyarakat bahasa pertama dengan masyarakat bahasa kedua. 

Keberhasilan pemerolehan bahasa kedua. Keberhasilan pemerolehan 

bahasa kedua berhubungan dengan: (1) Identifikasi pembelajar dengan 

masyarakat bahasa pertamanya, (2) pandangan pembelajar terhadap 

hubungan antaretnis, (3) pandangan pembelajar bahasa mengenai 

pentingnya etnolinguistik, (4) pandangan pembelajar terhadap batas-batas 

kelompok masyarakat bahasa pertama, dan (5) identifikasi pembelajaran 

mengenai kategori sosial masyarakat pertama. 

3). Teori Wacana  

 Teori wacana menyatakan bahwa pembelajar bahasa menekankan 

pada makna bahasa dalam komunikasi. Prinsip utama teori wacana adalah: 

(1) pemerolehan bahasa kedua mengikuti urutan alamiah dalam 

perkembangan sintaktik, (2) para penutur asli menyesuaikan ujarannya 

untuk mencapai makna yang disepakati bersama penutur nonasli, (3) 

strategi percakapan yang digunakan dan input yang dihasilkan 

mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua, (4) urutan alamiah merupakan 

hasil belajar agar tetap terlibat dalam percakapan. 
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4). Teori Monitor 

 Ada beberapa hipotesis berhubungan dengan teori pemerolehan 

bahasa kedua. Hipotesis yang pertama pemerolehan belajar, menyatakan 

bahwa penguasaan bahasa kedua dapat dijelaskan melalui dua proses, ialah 

proses pemerolehan dan belajar. Hipotesis yang kedua urutan alamiah, 

mendukung ciri-ciri gramatika yang diperoleh dalam urutan yang dapat 

diprediksi. Ketika pembelajar bahasa kedua berkomunikasi secara alamiah, 

urutan itu akan diikutinya.  Hipotesis yang ketiga monitor, hal ini 

berangkat dari anggapan adanya monitor dalam pemerolehan bahasa 

kedua. Hipotesis keempat, input yang berasumsi bahwa pemerolehan 

bahasa terjadi bila pembelajar memahami input yang berposisi setingkat di 

atas pemahaman pembelajar bahasa saat itu. Hipotesis kelima, saringan 

afektif yang memanfaatkan saringan afektif sebagai salah satu alat 

pemerolehan bahasa.   

3. Perkembangan Bahasa Anak 

Perkembangan bahasa anak tidak terjadi secara tiba-tiba. Bahasa anak 

berkembang seiring dengan pertumbuhan yang terjadi pada diri siswa, mulai 

dari sifat, sikap, dan kecerdasan untuk merespon segala sesuatu yang ada di 

sekitar siswa. Perkembangan bahasa anak terjadi karena adanya interaksi 

dengan lingkungan di sekitarnya. Hal itu dapat diketahui melalui tanggapan 

kritis melalui tutur kata dan sikap siswa terhadap orang lain ketika 

berkomunikasi dengan orang lain.  
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 Pada awalnya siswa memperoleh bahasa pertama (baca: bahasa ibu), 

lalu siswa (subjek) mendapat respon atau pengaruh dari luar dirinya. 

Perkembangan seperti itu terjadi secara tidak langsung, artinya perkembangan 

tersebut terjadi pada alam bawah sadar siswa. Sementara dongeng, 

memberikan stimulus atau pengaruh secara langsung baik secara fonem atau 

pun sintaksis. Secara Fonemik, bahasa anak akan mengalami perkembangan 

ketika siswa menerima pengaruh melalui dongeng-dongeng yang dibacakan 

oleh seseorang. Sedangkan dari segi sintaksis, bahasa anak akan berkembang 

melalui dongeng-dongeng yang dibacanya sendiri. Medium penyampaian 

dongeng adalah bahasa, baik berupa ejaan (tanda baca), kata, frase, klausa, 

kalimat, paragraf, hingga wacana (Kurniawan, 2013: 84). 

 Ada perbedaan yang terlihat dari siswa yang menerima dongeng dari 

seseorang. Setidaknya perbedaan tersebut nampak dari perkembangan kosa 

kata yang dimiliki oleh anak yang dibacakan atau membaca dongeng, serta 

sikap kritis sebagai respon ketika berkomunikasi dengan seseorang. 

Contohnya, seorang siswa yang dibacakan dongeng akan lebih aktif dalam 

bercerita dari pada siswa yang tidak pernah dibacakan dongeng.  

 Sebelum melanjutkan pembahasan ini, terlebih dahulu mengetahui 

tahap perkembangan bahasa anak. Tarigan (1986: 265) merumuskan tahap-

tahap perkembangan bahasa anak sebagai berikut: 

Tahap I: Holofrastik (Tahap Linguistik Pertama) 

 Ini merupakan tahap satu kata, yang mulai di usia sekitar satu tahun, 

akan tetapi justru pada saat inilah tahap-tahap perkembangan linguistik 
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berhenti dihubungkan dengan usia secara terpercaya. Ucapan-ucapan satu kata 

pada periode ini disebut holofrase karena kanak-kanak menyatakan makna 

keseluruhan frase atau kalimat dalam satu kata yang diucapkannya itu. 

Demikianlah kanak-kanak yang mengatakan „susu‟ dapat berarti bahwa dia 

ingin minum susu atau mungkin dia memberitahukan bahwa dia mempunyai 

segelas susu ataupun mungkin dia memberitahukan bahwa susunya diminum 

kucing atau tumpah, maka seringkali perlu diamati benar apa yang sedang 

dilakukan kanak-kanak itu, barulah kita dapat menentukan apa yang dia 

maksudkan dengan yang dia ucapkan itu. 

Tahap II: Ucapan-ucapan dua-kata 

 Kanak-kanak memasuki tahap ini dengan pertama sekali dengan 

mengucapkan dua holofrase dalam rangkaian yang cepat. Misalnya, kanak-

kanak yang mempergunakan holofrase-holofrase „kucing‟ dan „papa‟, tetapi 

jelas kanak-kanak itu telah mempergunakan dua holofrase untuk menyatakan 

makna tersebut, menarik untuk dicatat bahwa pada periode dua-kata ini kanak-

kanak tidak mempergunakan infleksi. Penanda-penanda yang mereka pakai 

tidak mempunyai penanda-penanda waktu dan jumlah; nomina-nomina mereka 

tidak memakai akhiran-akhiran jamak. Walaupun kosa-kata perseorangan amat 

berbeda-beda, namun pada tahap ini kanak-kanak jarang sekali 

mempergunakan preposisi, partikel, dan konfungsi (yang biasa disebut kata 

tugas); misalnya: „papa mama pergi‟ („papa dan mama pergi‟) „nenek bandung‟ 

(„nenek ke bandung‟). 
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Tahap III: Pengembangan Tata Bahasa  

 Selama tahap III ini kanak-kanak mengembangkan sejumlah sarana 

ketatabahasaan. Panjang kalimat mereka bertambah, tetapi hal ini tidaklah 

begitu penting karena ucapan-ucapan mereka semakin bertambah rumit. Waktu 

lalu, jamak dan beberapa kata tugas pun mulai muncul, tetapi masih banyak 

yang dihilangkan. Tahapan ini terutama sekali pada pengembangan sarana-

sarana ketatabahasaan yang terdapat pada kalimat-kalimat tunggal. Bentuk-

bentuk negatif dan pertanyaan pun diperhaluslah tetapi belum sempurna selama 

tahap ini. mereka menghasilkan ucapan-ucapan seperti „ambil kue saja‟ dan 

„Mama masak dapur‟. 

Tahap IV: Tata Bahasa Menjelang Dewasa 

 Pada tahap IV kanak-kanak mulailah struktur –struktur tata bahasa yang 

lebih rumit; banyak diantaranya yang melibatkan gabungan kalimat-kalimat 

sederhana dengan komplementasi, relativisasi dan konjungsi. Perbaikan-

perbaikan atau penghalusan-penghalusan yang diperlukan oleh kanak-kanak 

pada masa ini mencakup belajar banyak kekecualian dari keteraturan-

keteraturan sintaksis dan fonologis dalam bahasa tersebut. 

Kompetensi Lengkap 

 Pada akhir masa kanak-kanak, setiap orang yang tidak mendapat 

rintangan apa-apa, sebenarnya telah mempelajari semua sarana sintaksis 

bahasa-ibunya dan keterampilan-keterampilan performasi yang menandai 

untuk memahami dan menghasilkan bahasa yang biasa. Tentu saja 

pembendaharaan kata-kata seseorang terus-menerus bertambah selama masa 
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kanak-kanak dan bahasa seseorang berubah dalam gaya dan (diharapkan) 

bertambah lancar serta fasih setelah melewati masa kanak-kanak.  

 Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa dongeng memiliki peran 

yang cukup penting dalam setiap tahap perkembangan bahasa anak. Dimulai 

dari tahap ketika anak baru mengenal satu kata sampai anak memperoleh 

banyak kata sehingga anak mulai menggunakan kosakatanya untuk 

berkomunikasi dengan lingkungannya. Hal ini tentu sangat membantu siswa 

dalam berinteraksi dengan baik sehingga akan terbentuk tata bahasa, sintaksis, 

fonologi yang baik pula. Fiksi boleh dikatakan menampilkan dunia dalam kata, 

dunia yang dibangun dan diabstraksikan lewat kata-kata (Nurgiyantoro, 2013: 

218). 

4. Cara Pemerolehan Bahasa Kedua 

Menurut Markhamah (2003: 35) pemerolehan bahasa kedua dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

a. Pemerolehan Bahasa Kedua secara Terpimpin 

 Pemerolehan bahasa kedua dengan cara terpimpin berarti 

pemerolehan bahasa yang dilakukan dengan mempelajari materi yang sudah 

dicernakan, tanpa latihan yang terlalu ketat, tanpa kesalahan yang berulang-

ulang yang dilakukan oleh pembelajar. Ciri perolehan bahasa kedua seperti 

ini adalah adanya ketergantungan kepada guru. Artinya, materi yang 

diberikan, metode dan strategi yang dipilih ditentukan oleh pendidik 

berdasarkan persepsi pendidik yang bersangkutan dan berdasarkan 
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anggapan pendidik, bahwa materi itulah yang cocok untuk dipelajari oleh 

pembelajar bahasa kedua. 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerolehan 

bahasa kedua dapat diperoleh, jika siswa masuk ke dalam kelas yang sudah 

disiapkan perangkat pembelajaran bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua 

yang diperoleh siswa didapat secara tidak alami, sebab semua yang 

dibutuhkan siswa telah tersedia.  

Dongeng dengan menggunakan video dapat mengasah pemerolehan 

bahasa kedua, pemerolehan tersebut dapat diasah melalui penggunaan 

bahasa dalam cerita yang dibacakan. Misalnya, jika seorang pendidik 

menceritakan sebuah dongeng tentang kehebatan Sang Kancil dalam 

menyelamatkan diri dari jebakan Buaya dengan tutur bahasa yang sopan dan 

kalimat yang teratur sampai membuat Buaya terkecoh maka, siswa akan 

berkesimpulan bahwa bahasa yang baik akan mempengaruhi lawan bicara. 

b. Pemerolehan Bahasa Kedua secara Alami 

Pemerolehan Bahasa Kedua secara alami ialah pemerolehan bahasa 

yang dilakukan ketika seorang pembelajar mempelajari penggunaan bahasa 

masyarakatnya dan langsung menggunakannya untuk berkomunikasi dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Biasanya, orang yang mempelajari bahasa 

kedua dengan cara ini memakan waktu yang relatif agak lama, sebab bahasa 

yang dipelajarinya betul-betul yang digunakan di dalam masyarakatnya. 

Pemerolehan bahasa dengan cara alami, terjadi tanpa ada paksaan 

dan pemeroleh mempelajarinya melalui interaksi, sehingga pemeroleh 
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bahasa kedua akan terbiasa dengan kata baru yang nantinya akan ia gunakan 

ketika ia berinteraksi dengan lingkungan barunya. Misalnya, ketika seorang 

pendidik terbiasa dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar, kemudian siswa selalu menyimak penggunaan bahasa tersebut, 

setelah beberapa saat siswa menyimak maka siswa akan mencoba untuk 

berbicara menggunakan bahasa yang ia peroleh. 

 

D.Penelitian yang Relevan 

 Penelitian Arief Insan Mustakim mengenai Implementasi Dongeng 

melalui Media Boneka dalam Mengembangkan Kreativitas Anak Usia Dini Di 

Wisma Pojok Dongeng Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan peningkatan kreativitas anak usia dini melalui dongeng 

dengan media boneka di Wisma Pojok Dongeng. Hasil dari penelitian tentang 

Implementasi Dongeng melalui Media Boneka dalam Mengembangkan 

Kreativitas Anak Usia Dini Di Wisma Pojok Dongeng Yogyakarta dinilai telah 

berhasil meningkatkan kreativitas dengan menggunakan Dongeng Boneka.  

 Dalam penelitian ini memiliki perbedaan, peneliti menggunakan media 

dongeng sebagai sarana utama dalam mengembangkan pemerolehan bahasa 

kedua. Hal yang membedakan lainnya adalah peneliti menggunakan video 

dalam meningkatkan pemerolehan bahasa kedua. 
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