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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian penelitian  bab 1 ini akan membahas Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Definisi Istilah.   

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajara sastra merupakan salah satu pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang harus dikembangkan secara kreatif karena pembelajaran 

sastra khususnya di SD berfungsi menggali bakat siswa dalam 

mengapresiasi dan mengekspresikan karya sastra. Menurut Depdiknas 

(2003), di Sekolah Dasar pembelajaran sastra dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi karya sastra. Kegiatan 

mengapresiasi sastra berkaitan dengan latihan mempertajam perasaan, 

penalaran, daya khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya dan 

lingkungan hidup. Pengembangan kemampuan bersastra di sekolah dasar 

dilakukan dalam berbagai jenis dan bentuk melalui kegiatan 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Salah satu karya sastra 

yang dipelajari dan diapresiasi di sekolah adalah cerita rakyat.   

Menurut Korrie Layun Rampan (2014:1-2) cerita rakyat 

merupakan milik suatu masyarakat tertentu yang berbeda dari masyarakat 

lainnya. Di dalam masyarakat itu, terdapat tradisi kebudayaan yang 

diwariskan secara turun temurun dan dipelihara masyarakatnya secara 

kolektif dalam varian-variannya yang sangat luas. Cerita rakyat atau 

folklor mencakup segala keyakinan, mitos, legenda, serta adat istiadat 

yang dipelihara suatu pihak atau suatu bangsa secara turun-tenurun.   

Cerita rakyat bisa ditemukan di berbagai media, misalnya buku 

pelajaran dan buku antologi cerita rakyat. Salah satu buku antologi cerita 

rakyat yang ada di Banten adalah Kumpulan Cerita Rakyat Pandeglang. 

Buku tersebut merupakan hasil dari penelitian atau penggalian potensi di 

bidang kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Pandeglang, melalui Bidang Kebudayaan. Buku cerita rakyat ini 

merupakan buku yang di dalamnya berisikan cerita masyarakat 
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Pandeglang yang menjadi penguat identitas dan jati diri masyarakat 

pandeglang sebagai pengayaan objek wisata budaya. Namun, buku 

tersebut tidak dipublikasikan secara terbuka, hanya dipublikasikan untuk 

kalangan tertentu (tidak dijual bebas di toko-toko buku). Hal tersebut 

menyebabkan belum banyaknya masyarakat yang mengetahui keberadaan 

buku tersebut. Buku tersebut hanya bisa didapatkan di Dinas Kebudayaan 

Pandeglang dan di perpustakaan Pandeglang. Hal tersebut pun 

menyebabkan masyarakat tidak dapat mengapresiasi cerita rakyat 

Pandeglang yang telah ditulis dan diteliti tersebut.  Berdasarkan hal 

tersebut, penulis tertarik untuk meneliti isi buku Cerita Rakyat 

Pandeglang. Penelitian tersebut akan berfokus pada unsur-unsur intrinsik 

cerita rakyat dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Setelah 

dianalisis dan terbukti memiliki kualitas yang baik, maka cerita-cerita 

rakyat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media dalam pembelajaran 

sastra di sekolah dasar.  

Menurut Susilana dan Riyana (2008:7), media pembelajaran 

merupakan wadah dari pesan, materi yang ingin disampaikan adalah pesan 

pembelajaran. Penggunaan media yang kreatif anak memperbesar 

kemungkinan bagi siswa untuk belajar lebih banyak, mencamkan 

pembelajaran yang lebih baik, dan meningkatkan penampilan dalam 

melakukan keterampilan sesuai dengan yang menjadi tujuan pembelajaran. 

Penggunaan cerita rakyat sebagai media dalam pembelajaran sastra anak, 

merupakan salah satu kreativitas yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan hasil pembelajaran. Selain itu, kandungan nilai budaya yang 

terdapat dalam cerita rakyat dapat memberikan efek positif bagi siswa 

untuk mengenalkan budaya nasional dan kearifan lokal yang ada pada 

masyarakat Indonesia. 

Pembelajaran cerita rakyat di sekolah saat ini berada pada kelas  V 

semester I bertemakan pendidikan. Kompetensi dasar 1.2 yaitu: 

mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita rakyat yang didengarnya, 

materi pokoknya adalah cerita rakyat, indikatornya yaitu: menyebutkan 
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peristiwa–peristiwa pada cerita, menyebutkan tokoh-tokoh dan wataknya,  

meringkas isi cerita dan memberikan tanggapan cerita.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini mengambil 

judul “Analisis Cerita Rakyat Pandeglang Sebagai Media Yang Bernilai 

Budaya Dalam Pembelajaran Apresiasi Sastra  Bagi Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dipaparkan beberapa poin rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana unsur intinsik cerita yang terkandung dalam cerita rakyat 

pandeglang ? 

2. Bagaimana nilai budaya yang terkandung pada cerita rakyat 

pandenglang ? 

3. Apakah cerita rakyat Pandeglang dapat digunakan sebagai media 

dalam pembelajaran apresiasi sastra di SD ? 

4. Bagaimana pembelajaran apresiasi sastra bagi siswa SD kelas V 

dengan menanfaatkan hasil analisis cerita rakyat Pandeglang ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah ada beberapa tujuan yang dapat diperoleh 

antara lain : 

1. untuk dapat mengetahui unsur intrinsik cerita dalam Cerita Rakyat 

Pandeglang.  

2. untuk mengetahui nilai budaya yang terkandung dalam Cerita Rakyat 

Pandenglang. 

3. Diperolehnya Media yang bernilai budaya untuk dimanfatkan dalam 

pembelajaran apresiasi sastra bagi siswa kelas V SD?  

4. untuk menggambarkan rancangan pemebelajaran apresiasi sastra yang 

menggunakan media bernilai budaya dari hasil  analisis  Cerita Rakyat 

Pandeglang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Peneliti mengharapkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

berbagai segi : 

1. Manfaat dari segi Teoritik 

Manfaat dari segi teoritik dapat dipaparkan beberapa manfaat yang 

didapatkan dari hasil penelitian ini, yaitu: 

a. Menambah wawasan peneliti tentang media pembelajaran 

yang bernilai budaya pada cerita rakyat pandeglang.  

b. Dapat menemukan sebuah jawaban yang relepan mengenai 

tindakan pada penelitian analisis conten dalam cerita rakyat 

Pandeglang. 

c. Menambah wawasan tentang unsur intrinsik cerita yang 

terkandung dalam cerita rakyat pandeglang. 

d. Menambah wawasan guru tentang media yang bernilai 

budaya cerita rakyat pandeglang yang dapat digunakan 

dalam proses mengajar bahasa indonesia. 

e. Membantu siswa dalam memahami unsur-unsur cerita 

dalam pembelajaran bahasa indonesia.  

f. Bisa dijadikan bahan reperensi tugas kuliah kesastraan 

mengenai media pembelajaran dan  apresiasi sastra. 

2. Segi Praktik   

Sedangkan manfaat dari segi praktiknya penelitian ini didapatkan 

manfaat sebagai berikut :  

a. Dapat dijadikan media pembelajaran yang bernilai budaya  

dalam pembelajaran apresiasi cerita. 

b. Sebagai bahan bacaan yang relepan untuk membaca untuk 

siswa.  

c. Sekolah Mendapat media pembelajaran yang bernilai 

budaya dapat digunakan warga sekolah dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 
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E. Definisi Istilah 

Penelitian ini memaparkan beberapa definisi istilah antara lain : 

1. Istilah Analisis Content  dalam penelitian ini merupakan medtode 

penelitian yang digunakan untuk mengungkap, memahami dan  

menangkap nilai-nilai dan makna simbolik tersamar dalam karya 

sastra. Dan hasil analisisnya dapat diimplikasikan kepada siapa saja. 

2. Istilah Cerita Rakyat Pandeglang pada penelitian ini adalah sebuah 

cerita yang terjadi dan berkembang atau hidup di masyarakat 

Pandeglang. 

3. Istilah Media Pembelajaran yang Bernilai Budaya  dalam penelitian 

ini merupakan sumber atau bahan yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran yang terdapat nilai budaya di dalamnya. 

4. Istilah Pembelajaran Apresiasi sastra Dalam peneelitian ini kegiatan 

pembelajarannya yaitu mengungkap  unsur intrinsik cerita di Sekolah 

Dasar  serta secara langsung penanaman nilai budaya pada siswa 

dalam Buku Cerita Rakyat Pandeglang. 


