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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Bahasa merupakan alat komunikasi bagi setiap orang. Kemampuan 

berbahasa seseorang pada dasarnya berkembang secara bertahap dari masa 

kanak-kanak hingga dewasa. Perkembangan bahasa anak akan terus 

meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Melalui kemampuan 

berbahasa, anak dapat mengapresiasikan pikiran sehingga membuat orang 

lain memahami dan menciptakan hubungan sosial. Perkembangan bahasa 

dipengaruhi oleh lingkungan, dengan meniru dan mengulang hasil yang 

didapatkan merupakan cara awal untuk belajar bahasa. Anak usia Sekolah 

Dasar memiliki bahasa yang sudah berkembang, ia telah banyak belajar 

dari orang dan  terkondisikan oleh lingkungan.   

 Saat memasuki kelas 1 Sekolah Dasar, anak akan mengalami 

berbagai tahapan tumbuh kembang, diantaranya yaitu fisik, kognitif, 

psikologi, dan bahasa. Perkembangan fisik umumnya ditandai dengan 

bertambahnya tinggi badan dan perubahan berat badan. Perkembangan 

kognitif ditandai dengan rasa penasaran yang tinggi pada anak terhadap 

dunia di sekitarnya. Perkembangan bahasa yang berkaitan dengan 

perkembangan kognitif yaitu faktor intelegensi berpengaruh besar pada 

perkembangan kemampuan berbahasa. Dalam keadaan ini tingkat 

intelektual anak belum berkembang. Semakin anak tumbuh dan 

berkembang, kemampuan berbahasanya berkembang mulai tingkat 

sederhana menuju kompleks.Perkembangan psikologi dapat ditandai 

dengan anak yang tidak sering menangis, meskipun belum memiliki 

kontrol diri yang baik, tetapi anak juga sudah mulai belajar untuk 

menghadapi perubahan yang terjadi pada hidupnya. Dalam perkembangan 

berbicara dan berbahasa usia anak kelas 1 SD dapat ditandai dengan 
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kemampuan membaca yang lebih lancar. Jika anak gemar membaca buku, 

maka kemampuan berbahasanya akan jauh lebih pesat, serta memiliki 

kemampuan untuk mengekspresikan bacaan. Pada saat anak baru 

memasuki sekolah dasar, maka masih berada dalam bimbingan dan 

pengawasan dari orang tua, hendaknya anak di berikan arahan agar dapat 

menguasai bahasa yang beragam, sehingga menjadi bekal ketika dewasa 

untuk memiliki kemampuan bersaing dalam penguasaan berbahasa.  

 Menurut Oktadiana, dkk (2019:227) pengembangan bahasa 

menjadikan anak untuk belajar memahami dan mengontrol diri sendiri. 

Anak mengembangkan pengetahuan tentang sistem fenologi,  sintaksis, 

semantik, dan pragmatik saat mulai belajar bicara. Melalui pengetahuan 

tersebut, anak dapat mengembangkan dalam kehidupan di rumah, bermain 

maupun di sekolah. Pengetahuan guru terhadap bahasa anak dapat berguna 

untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

Guru hendaknya dapat memilih dan menata bahan pembelajaran agar 

mencapai sasaran belajar anak yang lebih efektif dan efisien. Kemendiknas 

sudah menyediakan bahan ajar sastra pada kurikulum 2013. Kemendiknas 

menyusun bahan ajar sastra menjadi buku pegangan siswa, buku pegangan 

guru, pedoman penilaian, dan multimedia pelengkap bahan ajar. Tetapi 

guru juga perlu membuat kreasi lain supaya pembelajaran di dapat berjalan 

sesuai dengan harapan.  

 Menurut Saddhono dan Slamet (2013:13) anak usia sekolah sudah 

dapat mengembangkan bahasa figuratif menggunakan kata secara kreatif. 

Bahasa figuratif menggunakan kata imajinatif. Yang termasuk bahasa 

figuratif adalah ungkapan, metafora, kiasan dan peribahasa. Anak pada 

usia 5 sampai 7 tahun lebih suka menghubungkan dua istilah daripada 

menyamakannya, sehingga pemahamannya hanya secara fisik.  Anak yang 

berusia 6 sampai 8 tahun biasanya menafsirkan bahasa secara literal. 

Pemahaman anak terhadap penafsiran bahasa akan terus berkembang 

sampai periode adolesen dan dewasa. Anak kelas 1 sekolah dasar masuk 

dalam golongan anak usia dini karena masih berada pada rentang umur 
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usia dini. Pada masa ini merupakan hal yang penting bagi perjalanan hidup 

anak, sehingga potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh anak harus di 

dorong supaya dapat berkembang secara optimal.  

 Untuk mengembangkan kemampuan anak, perlu adanya fasilitas 

pembelajaran yang baik, salah satunya yaitu dengan menyediakan bahan 

ajar yang sesuai dengan kebutuhan anak dalam rangka pencapaian  

kompetensi yang di harapkan. Anak kelas 1 Sekolah Dasar membutuhkan 

bahan ajar yang dapat menarik minat, sehingga membuat mereka nyaman 

dalam belajar, hal tersebut sesuai dengan fungsi bahasa figuratif  yang 

berguna untuk menimbulkan efek tertentu sehingga membuat penerima 

pesan menjadi lebih tertarik. Jika guru menyampaikan materi 

pembelajaran dengan monoton, siswa akan mudah bosan, saat siswa 

merasa bosan maka proses pembelajaran tidak akan maksimal karena 

materi tidak dapat diterima dengan baik. Ketika bahasa figuratif diterapkan 

pada pembelajaran maka siswa akan mendapatkan hal baru, dapat 

menambah kosa kata, dan dapat mendorong kreatifitas siswa. 

  Penelitian ini akan dilakukan di Desa Waru, Kecamatan Rembang, 

Kabupaten Rembang. Sebagian besar anak kelas 1 di Desa Waru  sudah 

dapat mengungkapkan kata-kata yang mengandung bahasa figuratif. 

Menurut hasil observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 21 

September 2020, ketika diputarkan video tentang dongeng pinokio, dengan 

mengamati alur ceritanya anak kelas 1 SD sudah dapat menyimpulkan jika 

hidung panjang merupakan ungkapan untuk orang yang suka berbohong. 

Mereka mengetahui arti ungkapan tersebut dari cerita pada video jika 

pinokio berbohong maka hidungnya akan bertambah panjang, sehingga 

mereka dapat menarik kesimpulan tersebut. Pemahaman anak tentang 

bahasa figuratif yang terdapat pada dongeng pinokio berbeda. Saat selesai 

menonton dongeng, beberapa anak laki-laki menyimpulkan jika kita tidak 

boleh berbohong, karena jika berbohong akan mempunyai hidung panjang 

seperti pinokio, mendapat dosa, dan tidak akan dipercaya oleh orang lain.  

Sedangkan beberapa anak perempuan menyimpulkan kalau tidak mau 
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hidungnya bertambah panjang seperti pinokio maka kita tidak boleh 

berbohong, karena jika berbohong akan dimarahi oleh orang yang kita 

bohongi, seperti pinokio yang dimarahi seorang peri karena telah 

berbohong. Ada juga salah satu anak laki-laki yang beranggapan jika 

ungkapan hidung panjang hanya berlaku pada dongeng pinokio, karena 

pinokio terbuat dari kayu sehingga hidungnya bisa lebih panjang ketika ia 

berbohong, tetapi ungkapan hidung panjang tidak dapat diterapkan pada 

manusia karena manusia tidak mungkin jika berbohong hidungnya akan 

bertambah panjang. Dari pendapat tersebut, pemahaman anak berbeda, 

untuk anak laki-laki menggunakan penalaran dan mengaitkan pengalaman 

di kehidupan nyata dalam menyimpulkan cerita dongeng, sedangkan anak 

perempuan lebih cenderung mengamati alur cerita sampai akhir sehingga 

pengungkapan kesimpulannya dijelaskan secara rinci berdasarkan keadaan 

yang terdapat pada cerita dongeng. Walaupun pemahaman berbeda, tetapi 

penyimpulan sebagian besar anak mengarah pada hal yang sama, yaitu 

sudah mengetahui jika hidung panjang merupakan ungkapan untuk 

seseorang yang suka berbohong. Anak-anak juga sudah mengetahui jika 

berbohong adalah perbuatan seseorang yang berbicara tidak sesuai dengan 

kenyataan. Ketika memahami kalimat ungkapan “Malam telah tiba”  yang 

terdapat pada buku siswa tema 1, halaman 56, pemahaman anak kelas 1 

SD juga berbeda. Sebagian anak laki-laki berpendapat jika sudah ada 

adzan maghrib maka malam telah tiba, karena saat mereka bermain 

bersama teman-teman, ketika ada adzan maghrib orang tua memanggil 

untuk pulang dan berkata hari sudah malam. Sedangkan anak perempuan 

ada yang berpendapat jika malam telah tiba artinya matahari sudah 

terbenam dan langitnya sudah gelap. Anak mengungkapkan pendapatnya 

mengenai kalimat yang mengandung bahasa figuratif sesuai dengan 

pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari, karena pengertian dari 

kalimat tersebut berhubungan dengan keadaan pada lingkungan sekitar 

anak. Arti kalimat yang mengandung bahasa figuratif disesuaikan dengan 

keadaan lingkungan karena pada dasarnya anak kelas 1 SD masih 
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membutuhkan contoh konkret dalam proses memahami suatu hal, 

termasuk memahami kalimat yang terdapat pada bahan ajar. 

 Dari hasil observasi lapangan diatas, dapat di ketahui bahwa 

penggunaan bahasa figuratif dapat menarik minat anak pada usia kelas 1 

Sekolah Dasar yang tidak hanya membutuhkan pelajaran yang membuat 

seorang anak mengerti dan paham, tetapi juga menyisipkan rasa nyaman 

dan menyenangkan, yang dapat membantu membentuk karakteristik 

seorang anak. Dengan menyisipkan bahasa figuratif dalam pembelajaran 

juga di harapkan dapat mendekatkan antara pendidik dan peserta didik 

sehingga pendidik dapat menguasai anak didiknya secara emosional yang 

memudahkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Penggunaan 

bahasa figuratif sebagai bahan ajar harus tetap sesuai dengan prinsipnya, 

yang menurut Purwahida (2018:131) terdapat 3 prinsip penyusunan bahan 

ajar, yaitu : (1) relevansi yang berarti keterkaitan atau berhubungan erat, 

(2) konsistensi yang artinya ketetapan atau keajegan, (3) kecukupan yang 

berarti materi tersebut layak untuk dipelajari. Menurut Magdalena, dkk 

(2020:171) bahan ajar yaitu materi ajar yang disusun lengkap dan 

sistematis menurut prinsip yang digunakan guru berasama siswa saat 

pembelajaran. Bersifat sistematis berarti susunannya urut sehingga 

memudahkan siswa dalam belajar. Bersifat unik berarti bahan ajar hanya 

digunakan dalam sasaran dan proses pembelajaran tertentu. Sedangkan 

spesifik berarti bahan ajar disusun untuk mencapai kompetensi dan sasaran 

tertentu. guru harus menyiapkan materi ajar dan media pembelajaran 

sendiri untuk memudahkan proses pembelajaran, dengan cara memilih 

bahan ajar yang tepat untuk membantu siswa dalam mencapai kompetensi, 

karena dalam kurikulum atau silabus hanya menuliskan materi secara garis 

besar berbentuk materi pokok. Guru bertugas menguraikan materi pokok 

agar menjadi bahan ajar lengkap. Bahasa figuratif dapat diterapkan sebagai 

bahan ajar untuk menarik minat dan perhatian siswa karena bersifat kiasan, 

guru dapat menyajikan bahasa figuratif kepada anak dalam bentuk buku 
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atau video sehingga siswa lebih tertarik dalam proses pembelajaran dan 

dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. 

 Di dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara terperinci 

dalam batasan-batasan tertentu dan mengkajinya dengan judul “Analisis 

Fungsi dan Makna Bahasa Figuratif pada Anak  sebagai Bahan Ajar Kelas 

1 di Sekolah Dasar”.  

1.2 Rumusan Masalah   

 Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada latar belakang, 

maka rumusan masalah yang akan di teliti pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana makna bahasa figuratif pada anak sebagai bahan ajar kelas 1 

Sekolah Dasar di Desa Waru, Rembang? 

2. Bagaimana fungsi bahasa figuratif pada anak sebagai bahan ajar kelas 1 

Sekolah Dasar di Desa Waru, Rembang? 

3. Bagaimana implementasi bahasa figuratif pada anak  sebagai bahan ajar 

kelas 1 Sekolah Dasar di Desa Waru, Rembang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Mendeskripsikan makna bahasa figuratif pada anak sebagai bahan ajar 

kelas 1 Sekolah Dasar di Desa Waru, Rembang. 

2. Mendeskripsikan fungsi bahasa figuratif pada anak sebagai bahan ajar 

kelas 1 Sekolah Dasar di Desa Waru, Rembang. 

3. Menganalisis implementasi bahasa figuratif pada anak sebagai bahan 

ajar kelas 1 Sekolah Dasar di Desa Waru, Rembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Pada hakikatnya penelitian ini diharapkan dapat berhasil secara 

maksimal dan menghasilkan laporan yang terstruktur serta berguna bagi 

masyarakat umum. Manfaat dari penelitian dapat di ambil dari dua segi, 

yaitu manfaat teoretis dan praktis. Di bawah ini dipaparkan kedua manfaat 

tersebut : 
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1. Manfaat Teoretis 

 Manfaat teoretis dari penelitian ini yakni diharapkan dapat berguna 

dan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan di harapkan mampu 

menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya. Serta menjadi tambahan 

acuan tentang analisis fungsi dan makna bahasa figuratif pada anak 

sebagai bahan ajar kelas 1 di Sekolah Dasar.  

2. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi 

bahan bacaan dan mampu menambah wawasan bagi mahasiswa tentang 

fungsi dan makna bahasa figuratif sebagai bahan ajar anak kelas 

 1 Sekolah Dasar dalam bentuk ungkapan, metafora, kiasan, dan 

peribahasa. Dapat menambah pengetahuan bagi guru untuk bahan 

pembelajaran sastra mengenai bahasa figuratif sebagai bahan ajar anak 

kelas 1 Sekolah Dasar apakah efektif untuk pembelajaran atau tidak. 

Dan membantu pembaca untuk lebih memahami fungsi dan makna 

bahasa figuratif dalam kaitannya dengan pendidikan. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Sebuah penelitian yang dilakukan hendaknya dibatasi ruang 

lingkupnya supaya wilayah kajiannya tidak terlalu luas pembahasannya. 

Ruang lingkup penelitian ini menjelaskan tentang fungsi dan makna 

bahasa figuratif pada anak sebagai bahan ajar kelas 1 di Sekolah Dasar 

yang di tinjau dalam bentuk ungkapan, metafora, kiasan, dan peribahasa . 

Ruang lingkup penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Makna bahasa figuratif pada anak sebagai bahan ajar kelas 1 di 

Sekolah Dasar. 

2. Fungsi bahasa figuratif pada anak sebagai bahan ajar kelas 1 di 

Sekolah Dasar. 

3. Implementasi bahasa figuratif pada anak sebagai bahan ajar kelas 1 

di Sekolah Dasar. 
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1.6 Definisi Operasional 

 Agar tidak terjadi kesalahan dan perbedaan penafsiran antara 

peneliti dengan pembaca terhadap penjelasan yang ada pada penelitian 

ini, maka perlu diberikan definisi operasional. Definisi operasional dalam 

penelitian ini di uraikan sebagai berikut : 

1. Bahasa figuratif yaitu bahasa yang bersifat kiasan atau lambang. 

Dalam bahasa figuratif mengandung kata imajinatif sehingga 

menghasilkan  bahasa kiasan yang menarik. 

2. Bahan ajar yaitu suatu bahan pembelajaran yang disusun secara 

sistematis untuk membantu guru dan siswa dalam melakukan 

proses pembelajaran agar mencapai tujuan yang telah diharapkan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


