
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter. 

Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan pendidikan karakter agar Indonesia 

memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya unggul tetapi juga berkarakter. 

Menurut Imam Al Ghazali (dalam Aeni, 2014: 50), karakter merupakan spontanitas 

manusia dalam bersikap atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri 

manusia, sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Karakter seseorang akan 

muncul secara spontanitas sebagai cara untuk menunjukkan identitas seseorang.  

Pendidikan yang memiliki peran membentuk karakter yang baik bagi siswa juga 

memiliki Sistem Pendidikan Nasional yang di atur dalam Undang-undang No 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyebutkan tujuan pendidikan 

nasional berbunyi “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan 

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

Secara sederhana pendidikan dapat di artikan memiliki tujuan untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan mengubah perilaku ke arah yang lebih baik 

sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan memiliki tujuan terjadinya perubahan perilaku. Perubahan perilaku tersebut 

yaitu perubahan sikap, pengetahuan, bahkan bakat siswa. Undang-Undang No. 20 

tahun 2003 pasal 3 tersebut juga dijadikan acuan para guru dalam menerapkan pilar 

pendidikan karakter. Pilar pendidikan karakter yang ditetapkan oleh Kementrian 



 

 

Pendidikan Nasional terdapat 18 pilar yaitu (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi,  (4) 

disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif,  (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, 

(10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) 

bersahabat atau komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli 

lingkungan, (17) peduli sosial, (18) tanggung jawab. 

Dalam mengembangkan potensi siswa, pendidikan menjadi sarana untuk 

membentuk soft skill. Soft skill tersebut akan membuat terciptanya sumber daya 

manusia yang unggul di masa yang akan datang. Menurut Triding dan Fadel (2009) 

keterampilan yang di perlukan pada abad 21 yakni (1) kecakapan belajar dan inovasi 

yang meliputi berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi, serta 

kreativitas dan inovasi, (2) kecakapan melek digital yang meliputi melek informasi, 

melek media, dan melek teknologi informasi dan komunikasi (3) kecakapan hidup dan 

kecakapan karier yang meliputi keluwesan dan penyesuaian diri, inisiatif dan arahan 

diri, interaksi sosial dan interaksi lintas budaya, produktivitas dan akuntabilitas, 

kepemimpinan dan tangggung jawab.  

Keterampilan-keterampilan tersebut dapat membentuk karakter sumber daya 

manusia yang unggul di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa Soft skill 

yang di kemukakan oleh Triding dan Fadel perlu diajarkan sejak dini agar menjadi 

karakter yang kuat. Soft skill yang dikemukakan oleh Triding dan Fadel  menunjukkan 

bahwa komunikasi merupakan salah satu soft skill yang berpengaruh dalam pencapaian 

suatu keberhasilan seseorang. Komunikasi yang baik akan mempermudah seseorang 

dalam melakukan pekerjaan. Komunikasi yang baik dan lancar juga akan menjadi 

sarana seseorang mengekspresikan ide-ide bagus seseorang. 

Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak 

hampir-hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak, baik 

bahan pembicaraannya maupun para penyimaknya apakah dia bersikap tenang serta 

dapat menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia mengkomunikasikan gagasan-



 

 

gagasannya, dan apakah dia waspada serta antusias atau tidak (Mulgrave, 1954 dalam 

Guntur :16). Kemampuan berbicara ini dapat menjadi salah satu soft skill yang sangat 

di butuhkan banyak orang untuk menunjang kesuksesan. Dengan kemampuan 

berbicara yang baik akan dapat mengekspresikan pendapat dan dapat memberikan rasa 

percaya diri di depan khalayak umum. Seseorang yang mampu berbicara dengan lancar 

dan jelas akan memudahkan lawan bicara menangkap gagasan yang sedang 

dibicarakan sehingga kemampuan berbicara sangat penting. Selain itu berbicara dapat 

mempererat hubungan seseorang.  

Menurut Woolbert (dalam Guntur, 2008 :19 – 20 ) hakikat pembicara dibagi 

menjadi 4 yaitu (1) harus di perhatikan dan di baca melalui mata (2) ingin di simak dan 

di dengarkan (3) kemauan maksud makna pikiran (4) pemakai bahasa, membentuk 

pikiran dan perasaan kata-kata. Dengan memahami hakikat berbicara, maka dalam 

berbicara seseorang tidak boleh berbicara sembarangan, melainkan harus dengan 

bahasa yang baik dan tujuan dalam pembicaraan dapat tersampaikan dengan baik tanpa 

menyinggung perasaan penyimak. Untuk menjadi seorang pembicara yang baik butuh 

dilatih sejak dini. Dalam melatih keterampilan berbicara siswa, harus di sesuaikan 

dengan perkembangan anak. 

Metode pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan berbicara adalah 

antara lain dengan dongeng (Ratnawati, 2010 : 4 ). Menurut Hana (dalam Rahmatul, 

2016 : 7) dongeng dapat diartikan sebagai sebuah cerita yang direkayasa, tidak ada 

dalam kehidupan nyata, fiksi, misalnya seperti fabel (binatang dan benda mati), sega 

(cerita petualangan), hikayat (cerita takyat), legenda (asal-usul), mythe (dewa - dewi, 

peri roh halus), epos (cerita esar seperti mahabarata dan ramayana). Sebagian besar 

cerita dongeng memang tidak masuk akal,  namun metode mendongeng memang 

metode yang sering di gunakan masyarakat zaman dahulu untuk mewariskan nilai-nilai 

luhur dan budi pekerti kepada anak-anak. Hal ini dipertegas oleh Agus DS (2009: 12) 

sekalipun dongeng bercerita tentang hal-hal yang bersifat khayal, tetapi mengandung 

nilai-nilai luhur.  



 

 

Banyak dongeng yang berisi ajaran moral, melukiskan kebenaran, bahkan ada 

pula yang mengandung sindiran. Dengan menggunakan metode dongeng, siswa dapat 

berlatih keterampilan berbicara sesuai dengan masa berkembangnya. Suyadi (dalam 

Shindy, 2019 : 97) menjelaskan bahwa menurut psikolog, masa kanak-kanak adalah 

masa yang penuh dengan imajinasi. Masa yang penuh imajinasi ini, dapat menarik 

minat siswa dalam berlatih keterampilan berbicara.  

Beberapa kelas yang peneliti masuki yaitu kelas III Imam Syafii, kelas III Imam 

Maliki, kelas I Halimah Assa`diyah, kelas II Sayyidah Aminah, kelas I Rabiah 

Adawiyah, kelas III Imam Hambali, kelas III Imam Hanafi, dan kelas II Sayyidah 

Fatimah.  Pada saat wawancara peneliti menanyakan perihal keterampilan mendongeng 

di SD Unggulan Muslimat NU. Siti Fatmawati S.Pd selaku Waka Kesiswaan di SD 

Unggulan Muslimat NU menyatakan bahwa belum ada guru khusus yang melatih 

keterampilan mendongeng, hanya guru kelas yang melatih siswa mendongeng. Dari 

beberapa kelas yang peneliti masuki terdapat perpustakaan kecil di dalam kelas yang 

memuat buku-buku dongeng. Sebagian besar siswa di SD Unggulan Muslimat NU juga 

menyukai dongeng, siswa terlihat senang saat guru mendongeng di depan kelas, tetapi 

untuk menumbuhkan kepercayaan diri siswa dalam praktik mendongeng sangat sulit.  

Wihdal Muna Lukluaty, S.Pd, M.Pd selaku kepala sekolah juga menyatakan 

bahwa anak-anak memang senang saat mendengarkan dongeng, tetapi saat siswa 

praktik mendongeng kurang percaya diri, belum bisa mengkreasikan suara karakter 

dalam mendongeng, hanya beberapa yang bisa percaya diri. SD Unggulan Muslimat 

NU juga pernah mengundang seorang pendongeng untuk mengisi dalam sebuah acara 

besar untuk menanamkan nilai-nilai karakter yaitu ketika terdapat acara peringatan Isra 

Mi`raj.  

SD Unggulan Muslimat NU merupakan SD yang mementingkan penanaman 

nilai karakter kepada siswa baik nilai religius, peduli lingkungan, tanggung jawab dan 

lain-lain. SD Unggulan Muslimat NU membiasakan siswa untuk bersalaman dengan 



 

 

guru terlebih dahulu jika sudah sampai di sekolah, siswa juga dibiasakan berbaris dan 

menyanyikan lagu-lagu nasional sebelum masuk ke kelas, siswa belajar membaca al-

quran, siswa dibiasakan untuk melaksanakan sholat dhuha, siswa dibiasakan untuk 

melaksanakan sholat dhuhur berjamaah dan lain-lain. Selain itu, siswa juga diajarkan 

untuk selalu tepat waktu dan saat siswa terlambat maka siswa tersebut harus 

bertanggung jawab terhadap perbuatannya. SD Unggulan Muslimat NU juga selalu 

menjaga kebersihan lingkungan dengan mengadakan kerja bhakti. 

Oleh karena itu, tempat yang paling relevan untuk melaksanakan penelitian ini 

yaitu di SD Unggulan Muslimat NU Kudus, karena SD Unggulan Muslimat NU Kudus 

ini adalah SD yang mementingkan penanaman nilai-nilai karakter. SD Unggulan 

Muslimat NU juga memiliki jargon cerdas mandiri, berkarakter islami, ahlusunah 

waljamaah. Jargon ini menjadi acuan guru dalam mengajar agar selalu menanamkan 

nilai-nilai karakter. Sekalipun SD Unggulan Muslimat NU tidak asing dengan kegiatan 

mendongeng, namun kepercayaan diri siswa dalam keterampilan berbicara masih 

kurang. Maka, berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Keterampilan Mendongeng Siswa 

Kelas Rendah Tahun Ajaran 2019-2020 dalam Penanaman Nilai Karakter di SD 

Unggulan Muslimat NU.” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterampilan mendongeng siswa kelas rendah tahun ajaran 2019 -2020 

SD Unggulan Muslimat NU Kudus? 

2. Nilai karakter apa saja yang ada dalam cerita dongeng yang disampaikan oleh 

siswa kelas rendah SD Unggulan Muslimat NU Kudus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 



 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat di rumuskan tujuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui keterampilan siswa kelas rendah SD Unggulan Muslimat NU Kudus 

tahun ajaran 2019 - 2020 dalam mendongeng. 

2. Mengetahui nilai karakter apa yang ada dalam cerita dongeng yang disampaikan 

oleh siswa kelas rendah SD Unggulan Muslimat NU Kudus. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Dengan diadakannya penelitian ini akan menambah pengetahuan mengenai 

keterampilan mendongeng yang dapat menarik siswa belajar berbicara dengan 

mengembangkan imajinasinya sekaligus dapat dijadikan rujukan bagi sekolah lain 

dalam memilih cerita dongeng yang diminati siswa sehingga dapat menanamkan nilai-

nilai karakter dengan menggunakan metode dongeng.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Dongeng yang dikemas secara menarik dan kreatif akan menarik siswa lainnya 

untuk mendengarkan cerita dongeng. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kepercayaan diri siswa ketika berbicara di depan sekaligus belajar 

mengolah sebuah cerita dongeng menjadi sesuatu yang menyenangkan namun tetap 

memiliki pesan yang memuat nilai karakter. Dengan diadakannya penelitian ini, siswa 

juga dapat menemukan bakat baru yang bisa dikembangkan siswa untuk berprestasi. 

Siswa juga dapat mengetahui sampai dimana tingkat kemampuan mendongeng yang 

siswa miliki. 

 

1.4.2.2 Bagi Guru 



 

 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan guru mengenai metode 

mengembangkan keterampilan berbicara siswa. Dengan menambah pengetahuan 

dalam mengambangkan keterampilan berbicara siswa melalui dongeng, maka guru 

dapat melihat bakat baru siswa di bidang dongeng sehingga dapat menyalurkan 

siswanya dalam meraih prestasi. Guru juga dapat mengetahui kekurangan keterampilan 

mendongeng siswa maupun kelebihan yang dimiliki siswa saat mendongeng. 

 

1.4.2.3 Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat dijadikan acuan sekolah lain dalam melaksanakan pilar 

pendidikan karakter khususnya pada karakter percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. 

Dengan diadakannya penelitian ini sekolah dapat mengevaluasi kembali perlengkapan 

ekstrakulikuler yang menunjang bakat siswa sekaligus sebagai kajian ilmiah dalam 

mengembangkan bakat siswa dalam meningkatkan keterampilan berbicara melalui 

metode dongeng di SD Unggulan Muslimat NU Kudus. Sekolah dapat menemukan 

bakat-bakat baru yang dimiliki siswa, dan diharapkan sekolah mampu meningkatkan 

kemampuan keterampilan mendongeng siswa yang lebih dibandingkan dengan 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


