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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dibahas subbab Latar Belakang Masalah yaitu yang berisi 

mengapa penelitian ini dilakukan, subbab Rumusan Masalah yang berisi masalah 

apa yang akan dibahas pada penelitian,  subbab Tujuan Penelitian yaitu berisi 

tujuan yang akan dicapai dalam melakukan penelitian, subbab Manfaat Penelitian 

yang berisi  manfaat penelitian bagi para pembaca dan  terakhir subbab Definisi 

Istilah yang berisi pendapat  peneliti yang berkaitan dengan judul skripsi 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu jenis karya sastra anak adalah buku cerita bergambar. Buku 

cerita bergambar sangat digemari oleh semua kalangan, adapun cerita 

bergambar adalah buku yang menampilkan gambar dan teks dan keduanya 

saling menjalin. (Mitchell dalam Nurgiyantoro, 2005, hlm. 153). Buku 

cerita bergambar dikategorikan sebagai sastra anak. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Santoso (dalam Winarni 2014) sebuah buku di kategorikan 

sebagai sastra anak apabila anak memiliki fungsi pendidikan dan fungsi 

hiburan. Di dalam buku cerita bergambar terdapat perpaduan yaitu antara 

teks dan gambar yang terdapat di dalamnya. Isi buku cerita bergambar 

dikemas dengan sangat menarik baik berupa teks dan gambarnya, sehingga 

dapat meningkatkan minat siswa untuk membaca.  

Pada saat ini, banyak terbitan buku cerita bergambar yang dapat 

dibaca anak. Salah satu buku cerita bergambar yang dapat dibaca anak 

adalah buku cerita bergambar Edisi Sejuta Warna Pelangi. Buku cerita 

bergambar Sejuta Warna Pelangi diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka 

Utama. Buku cerita bergambar Edisi Sejuta Warna Pelangi merupakan 

karya Clara Ng dan pernah menjadi juara IKAPI ADIKARYA. Clara Ng 

seorang penulis best seller untuk novel dewasa dan cerita anak-anak.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis buku cerita 

bergambar tersebut. Analisis yang dilakukan adalah untuk mengetahui 

unsur-unsur intrinsik cerita bergambar, kesesuaian antara gambar dan cerita 
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pada cerita bergambar dan konsep membuat rancangan pembelajaran 

dengan buku cerita bergambar. 

Setelah menanalisis buku cerita gambar tersebut maka akan diketahui 

kualitasnya. Buku cerita gambar yang berkualitas baik, dapat dijadikan 

sebagai alternatif media dalam pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra, 

terutama di SD harus dirancang secara efektif. Guru harus dapat merancang 

media dan bahan ajar serta metode dan model belajar yang menarik untuk 

pembelajaran sastra secara kreatif dan inovatif. Hal itu berguna untuk 

meningkatkan keterampilan berbahasa yaitu menulis, menyimak, berbicara 

dan membaca. Penggunaan buku cerita bergambar dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan berbahasa. salah satunya keterampilan 

berbicara. Sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SK. 6. 

Mengungkapkan secara lisan beberapa informasi dengan mendeskripsikan 

benda dan bercerita. KD 6.2 Menceritakan kembali cerita anak yang 

didengarkan dengan menggunakan kata-kata sendiri.  

Dalam mengasah keterampilan berbicara juga diperlukan dengan 

model dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Proses belajar 

mengajar juga harus disesuaikan dengan kurikulum dan karakteristik siswa 

dan startegi belajar  yang tepat. Hal itu dilakukan agar siswa merasa lebih 

termotivasi dalam belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Buku 

cerita bergambar dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang 

berkaitan dengan sastra yang dapat digunakan untuk mengasah keterampilan 

berbicara anak. Di mana buku cerita bergambar merupakan buku yang 

memadukan antara cerita dan gambar yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak.  

Oleh sebab itu penelitian ini di beri judul “Analisis Isi Cergam Sejuta 

Warna Pelangi Karya Clara Ng Sebagai Media Pembelajaran Bercerita Di 

Kelas 2 Sekolah Dasar” dimana penelitian ini untuk mengasah keterampilan 

berbahasa terutama keterampilan berbicara pada siswa.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana isi Cerita Bergambar Sejuta Warna Pelangi Karya Clara Ng? 

2. Bagaimana kesesuaian gambar dan cerita pada Cerita Bergambar Sejuta 

Warna Pelangi Karya Clara Ng? 

3. Bagaimana pemanfaatan Cerita Bergambar Sejuta Warna Pelangi Karya 

Clara Ng sebagai media pembelajaran bercerita di kelas 2 Sekolah 

Dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang di capai dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. untuk mengetahui isi Cerita Bergambar Sejuta Warna Pelangi Karya 

Clara Ng. 

2. untuk mengetahui kesesuaian gambar dan cerita pada Cerita Bergambar 

Sejuta Warna Pelangi Karya Clara Ng. 

3. untuk menggambarkan rancangan pembelajaran Cerita Bergambar Sejuta 

Warna Pelangi Karya Clara Ng sebagai media pembelajaran dalam 

bercerita di kelas 2 Sekolah Dasar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki beberapa manfaat di 

antaranya yaitu: 

1. Manfaat dari Segi Teoritis 

Manfaat dari segi teori yakni, dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

tentang kekhasanaan sastra anak salah satunya buku cerita bergambar 

yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bercerita. Sehingga 

guru-guru dapat mengetahui media apa saja yang dapat digunakan untuk 

memotivasi siswa dalam belajar bercerita. 
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2. Manfaat dari Segi Praktis  

Penlitian ini diharapkan dapat membantu lembaga pendidikan dalam 

menggunakan media pembelajaran. Dengan menggunakan buku cerita 

bergambar sebagai media pembelajaran, dapat menciptakan suasana 

belajar yang efektif, kondusif, kreatif dan inovatif . 

 

E. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman antara yang di maksud peniliti 

dengan persepsi yang di tangkap oleh pembaca, maka peneliti memberikan 

istilah yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis Isi yaitu metode dalam merupakan metode dalam penelitian 

yang di gunakan untuk membahas bagian isi dalam suatu penelitian.  

2. Cerita Bergambar merupakan buku cerita khusus yang diperuntukkan 

bagi anak-anak dan dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi yang 

menarik minat anak untuk membacanya, serta dapat menumbuhkan 

imajinasi anak. 

3. Media Pembelajaran adalah alat yang digunakan selama proses 

pembelajaran berlangsung dan mendukung tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

4. Berbicara adalah kemampuan siswa menyampaikan ide, pikiran dan 

gagasan  dengan bahasa lisan sehinga pesan yang ingin disampaikan 

dapat dipahami orang. 

5. Menceritakan Kembali yaitu salah satu metode pembelajaran bahasa 

untuk melatih keterampilan berbicara dimana siswa di latih untuk 

menceritakan kembali sastra yang di pelajari dengan menggunakan 

bahasa sendiri. 


