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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang masalah 

Proses belajar manusia terjadi seumur hidupnya, dan hanya akan terhenti 

jika individu tersebut telah meninggal. Dalam hidupnya manusia belajar mengenai 

sesuatu secara informal, formal dan non formal. Proses belajar secara formal, 

terdiri dari berbagai tingkat atau jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan secara 

formal yang ada di Indonesia seperti yang disebutkan dalam Suprijanto (2007), 

yaitu prasekolah, sekolah dasar,sekolah menengah dan seterusnya.  

Pembagian tingkatan dalam pendidikan secara formal tersebut salah 

satunya berdasarkan dengan teori tahap-tahap perkembangan kognitif pada anak 

seperti yang yang dikemukakan oleh Piaget (Hurlock, 1992) bahwa terdapat 

empat tahapan perkembangan kognitif. Salah satunya yaitu tahapan Operasional 

Kongkrit (usia 7-11 tahun). Lebih lanjut Piaget menyatakan bahwa anak yang 

memasuki tahap operasional kongkrit telah mampu memanipulasi secara mental 

terhadap objek fisik, sehingga anak memiliki potensi untuk berpikir maksimal, 

luwes atau fleksibel Setiap proses pendidikan diharapkan dapat menghasilkan 

sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Khusus untuk pendidikan formal hasil 

belajar diperoleh melalui tes evaluasi belajar. Arikunto (1989) membagi tes 

evaluasi hasil belajar menjadi tiga macam, yaitu; Test diagnostik, adalah test yang 

digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan 

kelemahan-kelemahan tersebut dapat diberikan perlakuan yang tepat.Test 

formatif, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk 
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setelah mengikuti suatu program tertentu, test formatif ini dapat digunakan 

sebagai test diagnostik pada akhir pelajaran. Test sumatif, test ini dilakukan 

setelah berakhir pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih 

besar. Test ini dapat dilaksanakan individu pada setiap kesempatan akhir catur 

wulan atau akhir semester. Tes tersebut diatas membutuhkan kemampuan recall 

memory yang cukup tinggi.  Recall memory menurut Walgito (2004) adalah salah 

satu cara menimbulkan kembali informasi dengan cara mengingat kembali 

informasi yang telah disimpan.  

Tujuan dari dilaksanakanya tes prestasi belajar adalah untuk megetahui 

kemampuan siswa dalam mengingat kembali materi pelajaran yang telah 

dipelajarinya. Sedangkan kemampuan mengingat seseorang dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi belajar 

seseorang yaitu intelegensi, motivasi, kondisi fisik, modalitas belajar individu dan 

kemampuan mengingat khususnya kemampuan untuk mengingat kembali materi 

yang telah disampaikan atau kemampuan untuk melakukan recall memory. 

Sementara itu penelitian Purwandari (2007) menunjukkan bahwa modalitas 

belajar individu berpengaruh terhadap kemampuanya mengingat materi yang telah 

disampaikan. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar seseorang 

antara lain adalah lingkungan tempat terjadinya proses belajar dan materi 

pelajaran yang dipelajarinya.  

Segala macam belajar melibatkan ingatan. Jika kita tidak dapat mengingat 

pengalaman kita, maka kita tidak akan bisa belajar. De Porter & Hernacki (dalam 

Afiatin, 2001) mengemukakan pendapat bahwa memori adalah suatu kemampuan 
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untuk mengingat apa yang telah diketahui. Dalam kegiatan belajar mengajar yang 

biasa berlangsung hal yang sering terjadi adalah siswa kurang mampu mengingat 

materi pelajaran yang telah diberikan.  

Menurut Havighurts (dalam Rismaiti&Mulandari, 2004), seorang anak 

mempunyai kemampuan membaca pada usia 6-12 tahun. Anak dapat memperoleh 

kesenangan melalui membaca serta mengetahui tentang dunia meniru, eksplorasi, 

menguji, dan membangun sesuai konsepnya tentang tugas-tugas perkembangan 

anak pada usia 6-12 tahun.  Terkait dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Dyrden & Vos (dalam Afiatin,2001) maka membaca merupakan salah satu contoh 

dari modalitas belajar melalui visualdan gambar merupakan objek yang mampu 

menarik perhatian secara visual.  

Piaget (Hurlock, 1992) mengemukakan empat tahapan perkembangan 

kognitif. Salah satunya yaitu tahapan Operasional Kongkrit (usia 7-11 tahun). 

Lebih lanjut Piaget menyatakan bahwa anak yang memasuki tahap operasional 

kongkrit telah mampu memanipulasi secara mental terhadap objek fisik, sehingga 

anak memiliki potensi untuk berpikir maksimal, luwes atau fleksibel. Meskipun 

demikian pada tahapan ini anak-anak membutuhkan obyek yang nyata untuk 

membantu proses berpikirnya. Sementara itu, materi pelajaran yang diberikan 

kepada anak usia tersebut sebagian berasal dari buku-buku pelajaran yang masih 

banyak berisi tulisan-tulisan tentang materi yang dipelajari saja. Berdasarkan 

pengalaman peneliti, bahwasannya materi dari buku pelajaran yang digunakan 

sewaktu penulis masih berada di sekolah dasar, dan terutama di sekolah dasar non 

favorit belum disertai dengan adanya gambar-gambar yang menarik. Padahal 
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keberadaan gambar berdasarkan teori kognitif yang dikemukakan Piaget dalam 

Monks (2001) untuk anak sekolah dasar termasuk kedalam tahapan usia 

operasional konkrit (usia 7-11 tahun) yang mana masih membutuhkan objek bantu 

yang nyata untuk proses berpikirnya. Dalam buku pelajaran objek bantu proses 

berpikir tersebut bisa berupa gambar-gambar yang menarik perhatian anak. 

Intelegensi, ternyata ada pengaruhnya terhadap kemampuan mengingat 

individu. Hal ini sesuai dengan sebuah penelitian yang dilakukan Ismoyo (2006), 

dengan data yang didapat dari file Biro Konsultasi (BKPP fakultas Psikologi 

UMS) dimana dari 20 orang subjek yang mengikuti tes inteligensi (IST) yang 

memiliki kategori tinggi, untuk kategori tes memori didapatkan hasil bahwa 

subjek memiliki kemampuan memori dengan skor rata-rata sebesar 8,5 dari 

sejumlah soal yang diberikan, dimana rata-rata inteligensi dari keduapuluh subjek 

tersebut adalah 102,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memori mempengaruhi 

tingkat inteligensi seseorang.  

Salah satu cara manusia untuk menyerap informasi dari lingkungannya 

adalah dengan menggunakan cara visual. Anak belajar visual dengan 

menggunakan penglihatannya. Salah satu bentuk metode belajar visual adalah 

dengan menggunakan gambar. 

Kehadiran buku bacaan atau buku cerita dengan disertai gambar, lebih 

menarik perhatian anak-anak untuk membacanya karena gambar yang terdiri dari 

berbagai unsur warna, gambar dan warna tersebut merupakan stimulus yang 

menarik perhatian anak untuk melihatnya. Akronim cerita bergambar, menurut M. 

Boneff (1998) mengikuti istilah cerpen, yang maknanya menjadi lebih bagus, 
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kehadiran teks dan gambar memberikan bentuk penyajian cerita yang orisinal. 

Gambar dalam buku bacaan anak tersebut, selain untuk menarik perhatian, 

gambar juga berfungsi sebagai objek bantu berpikir yang nyata. Cara berpikir 

anak-anak pada usia 7-11 tahun atau termasuk dalam tahapan operasional konkrit 

menurut teori perkembangan kognitif Piaget, masih membutuhkan obyek bantu 

untuk proses berpikirnya.  

Dengan gambar, anak lebih menggunakan banyak indera untuk menerima 

materi pelajarannya, sehingga ia lebih mudah mengingatnya. Secara ilmiah, 

dengan gambar berarti anak telah belajar sesuatu dengan menggunakan dua 

belahan otaknya, yaitu otak kiri dan kanan. Dengan belajar menggunakan dua 

belahan otak, daya ingat anak jauh lebih baik dibanding jika ia hanya 

menggunakan otak kirinya semata (Arif, 2004). Sedangkan kemampuan 

mengingat anak terkait dengan kemampuan recall memorynya. 

Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah, anak-anak lebih bisa 

mengingat dan menceritakan jalan cerita dari komik atau cerita bergambar lainya 

daripada mengingat atau menceritakan materi pelajaran yang telah disampaikan. 

Pendapat di atas, senada dengan pendapat Kartono (dalam Rismiati&Mulandari, 

2004) yang mengatakan bahwa anak-anak menggunakan fantasi saat membaca 

cerita dan membaca cerita ini termasuk fantasi tersimpan. Gambar merupakan 

salah satu stimulus visual yang  bisa dijadikan obyek untuk membantu proses 

berpikir pada anak-anak. Gambar juga merupakan salah satu stimulus yang 

membantu anak untuk mengingat materi pelajaran yang disampaikan.  
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Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti kemudian 

tertarik untuk meneliti bagaimana recall memory pada anak-anak jika dalam 

informasi yang diperolehnya disertai gambar, dari uraian di atas peneliti 

merumuskan masalah apakah cerita bergambar akan dapat meningkatkan recall 

memory anak. sehingga peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul 

“EFEKTIVITAS PEMBERIAN CERITA BERGAMBAR TERHADAP RECALL 

MEMORY PADA ANAK-ANAK?” 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemberian cerita 

bergambar terhadap recall memori pada anak-anak. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Kepala sekolah, agar dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat 

keputusan mengenai penggunaan media penyampaian materi pendidikan di 

sekolahnya. 

2. Guru sekolah dasar, agar lebih memperhatikan cara penyampaian materi 

yang diberikan pada siswanya untuk menigkatkan kemapuan recall 

memorinya. 
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3. Orang tua anak, agar memfasilitasi tersedianya buku bacaan yang 

bergambar kepada anak-anaknya sehingga lebih memudahkan dalam 

proses mengingat terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajari. 

4. Pengarang buku pelajaran yang digunakan anak sekolah dasar, agar lebih 

memperhatikan penyajian dari buku yang diterbitkan. 

5. Ilmuwan psikologi, menambah pengetahuan ilmu psikologi, terutama 

psikologi eksperimen yang membahas bahwa gambar dapat mempengaruhi 

kemampuan recall memory. 
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