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BAB I  

  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Dalam kehidupan manusia, komunikasi sangatlah penting. Baik 

komunikasi lisan maupun tulis. Kemampuan berbicara merupakan salah satu 

solusi untuk dapat berinteraksi satu sama lain. Melalui berbicara orang dapat 

menyampaikan informasi yang diinginkan untuk disampaikan kepada orang 

lain. Ellis, dkk (1989: 101) menyebutkan bahwa “orang yang memiliki 

kemampuan berbicara yang baik akan memperoleh keuntungan sosial 

maupun profesional.” 

 

Di sekolah, pembelajaran berbicara kurang di anggap serius oleh 

guru, dikarenakan siswa sudah sering berbicara di lingkungan rumahnya. 

Karena sudah dapat berbicara itulah guru tidak perlu menekankan 

pembelajaran berbicara di sekolah. Pembelajarannya ditekankan pada 

membaca dan menulis. Sesuai studi yang dilakukan Garda (1997: 3) “hanya 

sedikit perhatian yang diberikan pada pengembangan berbicara di sekolah.” 

Namun, seiring dengan perkembangan pembelajaran bahasa maka hal ini 

harus diperbaiki. Semua siswa harus pandai berbicara karena berbicara 

merupakan alat komunikasi, sebagai sarana memperluas cakrawala dan 

mempermudah berinteraksi dengan orang lain. Maka masa usia sekolah 

dasar merupakan masa yang sangat baik untuk mengembangkan 

keterampilan berbicara. 

 

Pengembangan kemampuan berbicara siswa sekolah dasar banyak 

macamnya, salah satunya yaitu menceritakan pengalaman. Kemampuan 
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bercerita siswa di sekolah sangat beragam, ada yang baik, lancar, sedang, 

bahkan ada yang kurang. Beberapa siswa rata-rata masih belum baik dan 

lancar dalam bercerita di depan kelas, ada yang malu-malu, gugup, takut, 

bahkan ada yang menangis ketika disuruh maju ke depan untuk bercerita. 

Kemudian tidak jarang yang kita lihat ada saja siswa yang berkeringat 

dingin, demam panggung, kaku, grogi, dan bisa lupa kalau dihadapkan 

didepan pada siswa lainnya di depan kelas. 

 

Sungguh ironis sekali memang, kondisi seperti ini sudah menjadi PR 

besar bagi para Guru untuk mendidik siswanya supaya bisa berbicara 

bercerita di depan kelas. Hal yang masih keliru apabila seorang guru tidak 

melihat latar belakang siswa, maka guru memperlakukan sama antara yang 

belum bisa dan yang sudah bisa. Ini dapat menjadikan hambatan bagi siswa 

yang belum bisa berbicara bercerita di depan kelas menjadi terhambat. Oleh 

karena itu, dalam proses pembelajaran di kelas agar lebih efektif diperlukan 

bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran merupakan komponen isi dalam 

kurikulum dalam bentuk bahan yang digunakan untuk proses pembelajaran 

di kelas. Dalam memilih dan menyusun bahan pembelajaran, alangkah lebih 

baik jika bahan pembelajaran merupakan hasil dari penelitian. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Furqon (2009) “substansi bahan ajar harus benar, 

lengkap dan aktual meliputi konsep, fakta, prosedur, istilah, dan notasi serta 

disusun berdasarkan penguasaan kompetensi.” 

 

Si bolang atau si bocah petualang merupakan serial film anak-anak 

yang mengisahkan berbagai pengalaman, mulai dari kehidupan di rumah 

sampai keliling nusantara. Dalam film ini, si bolang berperan aktif 

menceritakan pengalaman dirinya menyusuri hutan melewati lembah 

bahkan gunung-gunung serta lautan. Si bolang tidak hanya menceritakan 

tentang dirinya tetapi dia bersama teman-temannya mengenalkan berbagai 
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petualangan kehidupan di kampungnya, jenis permainan, budaya yang ada 

di lingkungan sekitarnya, dan masih banyak lagi. Hal ini tentunya si bolang 

bercerita pengalamannya dengan menggunakan bahasa sehari-hari dengan 

menggunakan tuturan yang efektif. 

Tuturan yang digunakan oleh Si Bolang merupakan hal yang harus 

dipelajari bagi anak-anak khususnya siswa di Sekolah Dasar, yang 

digunakan oleh si bolang adalah bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Tututan Si Bolang sebagai 

Alternatif Bahan Pembelajaran Menceritakan Pengalaman bagi Siswa Kelas 

III Sekolah Dasar” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Tuturan apa saja yang terdapat pada serial Si Bolang? 

2. Bagaimana penggunaan tuturan pada serial Si Bolang? 

3. Bagaimana bahan pembelajaran menceritakan pengalaman bagi siswa 

kelas III Sekolah Dasar berdasarkan hasil analisis pada serial Si 

Bolang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diketahuinya tuturan pada serial Si Bolang. 

2. Didapatkannya penggunaan tuturan pada serial Si Bolang. 

3. Diperolehnya bahan pembelajaran menceritakan pengalaman bagi siswa 

kelas III Sekolah Dasar berdasarkan hasil analisis pada serial Si Bolang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini menyediakan bukti empiris mengenai tuturan yang 

terdapat dalam serial Si Bolang. 

 

2) Manfaat Bagi Pemberi Kebijakan 

Menyediakan referensi dan informasi mengenai tuturan yang terdapat 

dalam serial Si Bolang. 

 

3) Manfaat Praktis 

a) Bagi peneliti 

Mengembangkan wawasan baru mengenai tuturan yang terdapat 

dalam serial Si bolang. 

b) Bagi Guru 

Menyediakan referensi mengenai pemaknaan tuturan yang terdapat 

dalam serial Si Bolang. 

c) Bagi Siswa  

Memberikan pengetahuan mengenai tuturan yang terdapat dalam 

serial Si Bolang. 

 

4)  Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya yang ingin 

mengembangkan penelitian ini. 

 



5 
 

 
PGSD UPI KAMPUS SERANG 

Agus Wildan, 2017 

ANALISIS TUTURAN SI BOLANG SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN PEMBELAJARAN MENCERITAKAN 
PENGALAMAN BAGI SISWA KELAS III SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

E. Definisi Istilah 

1. Istilah Tuturan adalah ujaran yang sesuai dengan apa yang kita lakukan 

dalam pembicaraan. Adanya pembicara dan pendengar merupakan 

syarat utama dalam tindak tutur ini. 

2. Istilah Si Bolang adalah serial film anak-anak berpetualang yang tayang 

setiap pekannya di stasiun Televisi Trans7. 

3. Istilah Bahan Pembelajaran dalam penelitian ini adalah bahan 

pembelajaran materi ajar yang dihasilkan berdasarkan hasil dari analisis 

tuturan Si Bolang. 

 

 


