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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

   Dewasa ini anak-anak lebih menyukai budaya asing daripada budaya sendiri. 

Era digital telah mendorong mereka lebih mengenal dunia asing dan lupa akan 

budaya adiluhung milik sendiri. Mereka lebih percaya diri mengikuti tren atau 

budaya luar, Budaya asing yang masuk di Indonesia membuat trend baru di 

kalangan masyarakat terutama anak-anak dan remaja. Seperti budaya K-Pop, 

contoh budaya asing yang saat ini digandrungi oleh remaja Indonesia. Kim Chang 

Nam (dalam Yulius, 2013:10) mengungkapkan bahwa „K-Pop merupakan 

fenomena transnasional lintas batas yang terkait dengan fenomena budaya yang 

dinikmati dunia internasional seiring dengan globalisasi dan arus teknologi 

internet‟. Tontonan televisi dan konten pada situs-situs yang mudah diakses oleh 

anak-anak melalui android membuat anak-anak lebih asik dengan hal berbau asing 

dan mendunia atau hal yang disebut milenial, sehingga minat pada budaya asing 

lebih tinggi dari budaya sendiri. Lebih berbahaya lagi tontonan yang 

menjerumuskan pada perilaku amoral seperti banyaknya blue film yang masuk ke 

Indonesia. 

Arus globalisasi dan digitalisasi telah membuat budaya asing masuk ke 

Indonesia sehingga sebagai hal yang biasa jika anak-anak dan remaja kemudian 

memiliki artis idola asing. Namun bila budaya asing tersebut (seperti K-Pop) 

menjadi trend kemudian remaja memiliki fanatisme yang berlebihan, maka secara 

perlahan budaya asli Indonesia akan tergeser. Rendhi (27/12/2009) 

mengungkapkan bahwa dalam perkembangannya globalisasi menimbulkan 

berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, misalnya hilangnya budaya asli 

suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya 

rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong 

royong, kehilangan kepercayaan diri, gaya hidup kebarat-baratan. Hal ini senada 

dengan pernyataan Smith (2003:166) “..memudarnya nasionalisme dimulai dari 
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gagasan mengenai suatu budaya global yang didasarkan pada komunikasi massa 

elektronik”.  

Untuk membendung derasnya budaya asing yang masuk, dan 

ketergantungan pada komunikasi elektronik, anak-anak perlu didorong minat baca 

pada bacaan yang bersifat mendidik, mengenalkan kembali budaya bangsa dan 

kearifan lokal. Di era digital sekarang, budaya membaca anak-anak lebih 

didominasi dengan bacaan pada internet yang lebih banyak konten budaya asing. 

Anak-anak sekarang juga enggan membaca cerita rakyat daerahnya sendiri yang 

menjadi cermin dari budaya lokal yang sarat makna dan nilai luhur. Apalagi cerita 

nusantara yang andil dalam warna kebudayaan Indonesia. Padahal jika dipelajari, 

dimengerti, dan dijadikan pijakan, budaya nusantara patut dijadikan pijakan 

kepribadian anak-anak yang menjadi penerus bangsa. Budaya menunjukkan 

jatidiri bangsa dan disegani oleh asing, maka Indonesia yang memiliki 

kebudayaan beragam dan memiliki keunikan-keunikan tersendiri sesuai daerah 

kebudayaan tersebut berasal harus dilestarikan. 

Salah satu budaya lokal yang dimiliki oleh Indonesia adalah cerita rakyat 

sebagai kebudayaan yang disebarkan secara turun temurun. Cerita rakyat mampu 

menjadi sarana pendidikan nilai nilai luhur yang diwariskan oleh pendahulu 

kepada generasi yang akan datang. Siswa sebagai generasi penerus perlu 

membaca cerita rakyat daerahnya masing-masing. Siswa di Kabupaten Demak 

perlu membaca dan mengerti cerita rakyat Demak 

Demak merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak cerita 

rakyat. Demak merupakan kebupaten bersejarah yang terkenal sebagai kota wali. 

Cerita rakyat yang terdapat di Kabupaen Demak merupakan aset budaya dan dapat 

dijadikan sebagai sarana  pengembangan  pelajaran, juga pengembangan 

pariwisata di daerah tersebut. Maka inventarisasi cerita rakyat penting dilakukan 

seiring modernisasi di segala bidang yang menjadikan masyarakat terutama anak-

anak banyak yang tidak mengetahui cerita tersebut. 

Unsur-unsur dalam cerita rakyat Demak dapat menjadi teladan bagi siswa 

karena memuat nilai-nilai karakter, namun belum dapat dimanfaatkan dengan 

baik. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan tim peneliti Fakultas sastra 
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Budaya Universitas Diponegoro Semarang tentang unsur-unsur cerita rakyat di 

kabupaten Demak, bahwa cerita rakyat yang paling banyak dikumpulkan berupa 

legenda suatu tempat (40 %, legenda keagamaan (32 %), legenda seorang pribadi 

(24 %), dan legenda alam gaib (4 %). Cerita rakyat tersebut hanya dikumpulkan 

dan tidak didisbrusikan ke sekolah-sekolah. Akhirnya sekolah yang menjadi 

sumber  pengetahuan kurang mengenalkan sejarah atau kisah cerita daerah sendiri. 

Buku-buku yang menjadi bahan ajar tidak  mencantumkan cerita rakyat, sehingga 

cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerah kurang diketahui anak-anak. Buku-

buku sastra tidak tersedia, terutama cerita rakyat.  

Kesusasteraan Indonesia lama yang berbentuk cerita rakyat atau lisan (folk 

literature) yang masih banyak terdapat di masyarakat pedesaan akan punah tidak 

segera diteliti atau dibukukan. Perburuan dan pendokumentasian cerita-cerita 

rakyat itu makin penting dan mendesak untuk ssegera dilakukan  karena 

perburuan itu juga dilakukan oleh Negara-negara lain (Suwandi, 2008). Jika 

semua pelajaran atau beberapa mata pelajaran di dalamnya ada cerita rakyat 

daerah anak-anak akan tertarik dan dengan sendirinya mereka mempelajari sejarah 

daerahnya.  

Ada fungsi ganda pemasukan cerita rakyat pada bahan ajar. Selain anak-

anak dapat memahami cerita di daerahnya, mereka juga menguasai kompetensi 

dasar yang diharapkan. Bahasa Indonesia sangat sesuai menggunakan cerita 

rakyat untuk mengantar kompetensi keterampilan berbahasa, terutama 

keterampilan menulis. Sering kita menemukan kesalahan kepenulisan yang 

dilakukan anak-anak, bahkan guru sendiri. Dengan bahan ajar berbasis cerita 

rakyat, keterampilan menulis akan lebih mudah dipelajari. Selain 

memperkenalkan kembali cerita daerah yang seharusnya diingat dan tak boleh 

sirna ditelan zaman. Cerita rakyat Demak selain menarik juga sarat dengan 

pembelajaran karakter. Sehingga akan dapat mempengaruhi perilaku anak-anak. 

Banyak sekali cerita atau kisah menarik di daerah Demak yang patut dipelajari. 

Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, bahan cerita sering menjadi 

pengantar kompetensi dasar kemampuan berbahasa, seperti membaca, menulis, 

mendengarkan, maupun menyimak. Bidang studi Bahasa Indonesia adalah mata 
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pelajaran yang berubah arah setelah implementasi Kurikulum 2013. Seperti yang 

diketahui pembelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 dikembangkan 

dengan pendekatan berbasis teks (text based approach). Pendekatan pembelajaran 

berbasis teks ini memungkinkan topik atau tema pembelajaran Bahasa Indonesia 

disesuaikan dengan mata pelajaran lain (Agustien, 2013).  

Tujuan pembelajaran berbasis teks ini untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir siswa dengan menekankan pada pengembangan keterampilan berbahasa 

atau berkomunikasi melalui dengan berbagai jenis teks. Teks/genre sastra adalah 

salah satu yang dipelajari siswa di SD. Melalui teks sastra seperti cerita rakyat, 

internalisasi sikap dan nilai-nilai luhur dapat dilakukan dengan efektif (Agustien, 

2013). Akan tetapi teks-teks yang dijadikan bahan ajar tidak berisi kearifan lokal 

lisan daerah setempat. Hal ini ditunjukkan. Dinas pendidikan kabupaten Demak 

tidak menerbitkan buku khusus cerita rakyat Demak, sehingga kearifan lokal 

terutama dalam bentuk lisan berupa cerita rakyat Demak tidak tersampaikan 

kepada siswa.  

Mengenai penelitian keterampilan menulis sudah banyak dilakukan. Upaya 

pelestarian cerita rakyat Demak juga sudah dilakukan, diantaranya dengan 

inventarisasi. Alaydrus dkk (2015) mengiventarisasi cerita rakyat Demak dengan 

media konvensional, sedangkan Hasyim dkk (2015) berupa aplikasi buku digital 

yang dibuat interaktif. Namun cerita rakyat Demak untuk memotivasi 

keterampilan menulis belum dilakukan. Keterampilan menulis di sekolah dasar 

menjadi faktor utama dalam mencapai tujuan bahasa Indonesia di SD. Randy 

(2017) menandaskan bahwa pembelajaran menulis di sekolah dasar merupakan 

suatu kegiatan yang kompleks sehingga banyak sekali ditemui siswa sekolah dasar 

yang mengalami kesulitan pada kegiatan menulis. 

Dari latar belakang tersebut peneliti mengembangkan bahan ajar berbasis 

cerita rakyat ini. Namun difokuskan pada keterampilan menulis. Karena dari 

pengamatan peneliti kemampuan menulis siswa sekolah dasar masih sangat 

rendah terutama mengenai ejaan yang baik dan benar. Keterampilan menulis 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa. agar 

anak dapat menyampaikan gagasan dan pikirannya melalui tulisan. Dengan bahan 
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ajar berbasis cerita rakyat Demak diharapkan siswa terutama di wilayah 

kabupaten Demak dapat meningkatkan kemampuan menulis sekaligus mengenal 

cerita rakyat daerahnya sendiri. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah penelitian 

sebagai berikut. 

(1) Anak-anak, terutama usia SD kurang mengetahui cerita daerahnya sendiri. 

(2) Belum ada bahan ajar berbasis kearifan lokal lisan di wilayah kabupaten 

Demak. 

(3) Buku-buku yang tersedia biasanya dari departemen pendidikan pusat, 

sehingga kurang memuat kearifan lokal. 

(4) Kemampuan menulis siswa SD sangat kurang, terutama kesesuaian dengan 

pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 

(5) Perlu bahan ajar khusus untuk mempelajari keterampilan menulis yang 

berbasis cerita takyat lokal, selain untuk meningkatkan keterampilan 

menulis juga untuk melestarikan budaya lokal. 

1.3 Cakupan Masalah 

 Untuk mengantisipasi luasnya masalah yang dibahas dan kesalahpahaman 

maksud, serta demi keefektifan dan keefisienan penelitian, pada penelitian ini 

masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut. 

(1) Bahan Ajar  

Bahan ajar adalah informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau 

instruktur untuk merencanakan dan penelaahan implementasi pembelajaran, 

(Amri dan Ahmadi, 2010:159), tersusun atas bahan yang berhasil 

dikumpulkan dan berasal dari berbagai sumber belajar yang dibuat secara 

sistematis (Prastowo, 2011:28), terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan 

sikap  yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi yang 

telah ditentukan (DIKNAS, 2006:4).) 

Bahan ajar pada penelitian ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, fokus 

pada keterampilan menulis. Bahan ajar mempunyai peran sebagai media dan 

sumber pembelajaran sehingga mampu mentransformasikan ilmu 
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pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan kompetensi 

dasar yang diajarkan kepada siswa. Bahan ajar itu sendiri harus sesuai 

dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan standar Kurikulum yang 

berlaku. Maka dalam pengembangan bahan ajar oleh peneliti disesuaikan 

pada kurikulum  2013 untuk kelas 6. 

(2) Cerita rakyat Demak. 

Bahan ajar penelitian ini menggunakan cerita rakyat Demak karena 

diperuntukkan siswa sekolah dasar di wilayah Kabupaten Demak. Cerita 

rakyat di Kabupaten ini merupakan aset budaya dan dijadikan sebagai 

sarana pengembangan pariwisata lokal. Selain itu cerita rakyat mampu 

menjadi sarana pendidikan nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu 

kepada generasi mendatang. Demak memiliki banyak cerita yang sejak 

dahulu disampaikan secara turun temurun melalui bahasa lisan. Dengan 

cerita rakyat Demak, siswa diharapkan dapat mengambil manfaat dari nilai-

nilai yang terkandung pada setiap cerita. Kabupaten Demak sendiri 

merupakan kota bersejarah yang disebut Kota Wali karena ada cerita para 

tokoh penyebar agama islam yang disegani dan dijadikan panutan 

masyarakat. 

(3) Keterampilan menulis 

Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan 

(keterampilan) berbahasa paling akhir dikuasai pelajar bahasa setelah 

kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca (Burhan Nurgiyantoro, 

2009:296). Hal itu dapat dimaklumi, sebab kemampuan menulis 

mensyaratkan penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar 

bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi tulisan. Untuk menghasilkan tulisan 

yang baik dan benar, siswa harus dibiasakan menulis sesuai dengan PEUBI. 

Hai ini tentu tidak mudah. Di kelas IV SD, siswa harus belajar 

menggunakan ejaan, membuat kalimat, serta menghubungkan kalimat dalam 

satu paragraf sehingga terbentuk sebuah tulisan  yang baik. Untuk itu 

diperlukan buku pegangan khusus berupa bacaan cerita dan juga pedoman 

cara menulis dengan ejaan yang baik dan benar. Hasil akhir yang diharapkan 
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siswa dapat merivew atau menceritakan kembali cerita rakyat Demak berupa 

tulisan dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan latihan 

berkelanjutan menulis kembali cerita dapat meningkatkan keterampilan 

menulis siwa. 

1.4.  Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang, identifikasi masalah, dan cakupan masalah , 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Bagaimana  mengembangkan bahan ajar berbasis cerita rakyat daerah untuk  

meningkatkan keterampilan menulis siswa SD di Kabupaten Demak?  

(2) Bagaimana efektifitas pengembangan bahan ajar berbasis cerita rakyat untuk 

meningkatkan keterampilan menulis siswa SD di Kabupaten Demak? 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Bertolak dari masalah yang diteliti, penelitian ini bertujuan sebagai berikut; 

(1) Mengembangkan bahan ajar berbasis cerita rakyat Demak untuk 

meningkatkan keterampilan menulis siswa SD di Kabupaten Demak. 

(2) Mengetahui efektifitas bahan ajar berbasis cerita rakyat Demak dalam 

meningkatkan keterampilan menulis siswa SD di kabupaten Demak. 

1.6.  Manfaat Penelitian 

         Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut; 

(1)   Manfaat teoretis 

Penelitihan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam melestarikan budaya 

bangsa, mengembalikan budaya lokal, salah satunya cerita rakyat Demak 

yang mengandung nilai-nilai luhur masyarakat Demak. 

(2) Manfaat praktis 

a. Meningkatkan minat membaca dan menulis siswa serta memberikan 

pengetahuan dan wawasan akan kasanah kekayaan cerita rakyat Demak 

kepada siswa. 

b. Sebagai referensi dan pengalaman mengembangan bahan ajar 

keterampilan menulis berbasis cerita rakyat,  sehingga diharapkan akan 

tercipta guru yang kreatif dan profesional. 
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c. Pembaca dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmu pengetahuan 

dalam hal sastra daerah sehingga diharapkan akan lebih memupuk rasa 

cinta sastra daerah dan lebih giat untuk melestarikannya sebagai salah 

satu kekayaan Nusantara  

d. Penerbit : memberikan masukan mengenai pembuatan bahan ajar yang 

sesuai dengan wilayah pengguna bahan ajar, agar bahan ajar yang ditulis 

mampu menarik minat belajar siswa dan membantu guru untuk 

mempermudah dalam memberikan materi pembelajaran 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan  

Spesifikasi produk yang peneliti kembangkan bahan ajar berbasis cerita 

rakyat Demak untuk menigkatkan keterampilan menulis siswa dengan langkah-

langkah menurut Sugiyono berdasarkan analisis berdasarkan analisis kompetensi 

inti dan kompetensi dasar dan analisis kebutuhan. Produk bahan ajar yang 

dihasilkan berupa buku teks dengan komponen: 

1. Pembukaan (Judul, prakata, kata pengantar, dan daftar isi) 

2. Isi (Kompetensi, materi berupa cerita rakyat dan pedoman keterampilan 

menulis), latihan/tugas 

3. Penutup (daftar pustaka, biodata penulis) 

 

 

 

 

 


