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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No.20 

Thn 2003 Tentang Sistem Pend di Indonesia). Di Indonesia jalur pendidikan 

terdiri atas pendidikan formal, nonformal, informal yang saling melengkapi dan 

memperkaya. Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada setiap jalur 

diselenggarakan melalui sistem terbuka, melalui tatap muka dan atau jarak jauh. 

Raudhatul Athfal (RA) dan Taman Kanak-kanak (TK) adalah salah satu 

bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan 

program pendidikan umum bagi anak usia 4-6 tahun. Pada usia ini anak mulai 

sensitif untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensi anak. 

Kemampuan potensi anak akan terus berkembang apabila diberikan rangsangan 

yang sesuai, karena pada masa ini terdapat masa peka. Masa peka adalah masa 

terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi 

yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini merupakan masa untuk meletakkan 

dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial 

emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral dan nilai-nilai agama.  
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Anak-anak yang memiliki kemampuan bahasa yang baik umumnya 

memiliki kemampuan dalam mengungkap pemikiran, perasaan, serta tindakan 

interaktif dengan lingkungannya (Depdiknas, 2007) Perkembangan  kemampuan 

berbahasa anak usia 4-6 tahun ditandai oleh berbagai kemampuan diantaranya 

mampu menggunakan kata ganti saya dalam  komunikasi, memiliki berbagai 

perbendaharaan kata kerja, kata sifat, kata keadaan, kata tanya dan kata sambung; 

menunjukkan pengertian dan pemahaman tentang sesuatu, mampu membaca dan 

mengungkap sesuatu melalui gambar (Depdiknas, 2007). Oleh karena itu 

dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar 

pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal. 

Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak meningkat, ada 

beberapa penilaian yang dilakukan diantaranya dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan anekdot. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan 

anak dalam kehidupan sehari-hari secara terus menerus, sedangkan pencatatan 

anekdot merupakan sekumpulan catatan tentang sikap dan perilaku anak dalam 

situasi tertentu. Berbagai alat penilaian yang dapat digunakan untuk memperoleh 

gambaran perkembangan kemampuan dan perilaku anak, antara lain: (1) 

portofolio yaitu penilaian berdasarkan kumpulan hasil kerja anak yang dapat 

menggambarkan sejauh mana ketrampilan anak berkembang; (2) unjuk kerja 

(performance) merupakan penilaian yang menuntut anak untuk melakukan tugas 

dalam perbuatan yang dapat diamati, misalnya praktek menyanyi, olahraga, 

memperagakan sesuatu: (3) penugasan (project) merupakan tugas yang harus 

dikerjakan anak yang memerlukan waktu yang relatif lama dalam pengerjaannya, 
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misalnya melakukan percobaan menanam biji; (4) hasil karya  (product) 

merupakan hasil kerja anak setelah melakukan suatu kegiatan. 

Dari setiap hasil penilaian tersebut menggunakan kemampuan anak dalam 

berfikirnya. Begitu juga dengan ingatan anak. Anak yang memiliki ingat yang 

baik dalam  setiap informasi yang diberikan memiliki recall memory yang baik 

pula, ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh anak. Sedangkan 

kemampuan mengingat seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal berupa intelegensi, motivasi, kondisi fisik, modalitas belajar 

individu dan kemampuan mengingat khususnya kemampuan untuk mengingat 

kembali materi yang disampaikan atau kemapuan untuk melakukan recall 

memory. Sedangkan faktor eksternal menunjukkan tempat terjadinya proses 

belajar dan materi pelajaran yang dipelajarinya.  

Asdam (2008) mengemukakan untuk mencapai hasil recall yang optimal 

terdapat beberapa kemampuan yang dipengaruhi dalam  proses belajar yang tidak 

boleh diabaikan. Sejumlah komponen tersebut terdiri atas tujuan, materi, media, 

sumber pelajaran, evaluasi dan metode belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar 

yang biasa berlangsung, hal yang sering terjadi adalah anak kurang mampu 

mengingat materi (informasi) pelajaran yang telah diberikan. Penggunaan metode 

belajar yang sesuai dan mudah dipahami adalah alat bantu dalam mengantarkan 

dan menyampaikan pesan materi pelajaran dari sumber (guru) kepada penerima 

(anak). Informasi diperoleh melalui pengelihatan, sentuhan, dan pendengaran, 

akan memasuki ingatan jangka pendek.  
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Pressley (Nugroho, 2008) memaparkan pemrosesan informasi sebagai 

berikut : Pertama-tama, manusia menangkap informasi dari lingkungan melalui 

organ-organ sensorisnya (yaitu mata, telinga, hidung, dan sebagainya). Beberapa 

informasi disaring (diabaikan) pada tingkat sensoris, kemudian sisanya 

dimasukkan ke dalam ingatan jangka pendek (kesadaran). Ingatan jangka pendek 

mempunyai kapasitas pemeliharaan informasi yang terbatas sehingga 

kandungannya harus diproses sedemikian rupa (misalnya dengan pengulangan 

atau pelatihan), jika tidak akan lenyap dengan cepat.  

Apabila diproses, informasi dari ingatan jangka pendek (short-term 

memory) dapat ditransfer ke dalam ingatan jangka panjang (long-term memory). 

Ingatan jangka panjang (Long-Term Memory) merupakan hal penting dalam 

proses belajar. Menurut Anderson (dalam Pressley, 2008), tempat penyimpanan 

jangka panjang mengandung informasi faktual (disebut pengetahuan deklaratif) 

dan informasi mengenai bagaimana cara mengerjakan sesuatu (disebut 

pengetahuan prosedural). 

Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan anak kurang 

mampu mengingat perintah yang  disampaikan dari orang lain. Misalnya, seorang 

ibu mengeluh bahwa putranya yang berumur 5 tahun memiliki memori yang 

kurang baik. Karena baru 5  menit si ibu berpesan  pada anaknya, sang anak justru 

lupa dengan pesan ibunya.  Lain halnya dengan seorang ayah yang memiliki putri 

berusia 6 tahun. Setiap hari ayahnya selalu  mengingatkan si kecil untuk tidak 

lupa membawa pulang kotak makannya. Tapi justru si anak sering lupa.  
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Hal  yang  serupa  juga terjadi pada anak TK, dengan dibuktikan adanya 

sejumlah materi yang telah disampaikan kepada anak, yang kurang mampu 

diingatnya dengan baik.  Semisal anak sering lupa dengan huruf abjad yang telah 

disampaikan guru beberapa waktu lalu, maka tak jarang guru mengulang-

ulangnya sampai semua anak mengingatnya. Untuk membuktikan beberapa 

masalah tersebut, peneliti mengobservasi salah satu RA di ummu salamah 

kelompok A. 

Hasil observasi yang dilakukan di RA Ummu Salamah kelompok A, 

menunjukkan bahwa anak-anak kelompok A mengalami kesulitan dalam 

mengingat informasi yang diberikan. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya fakta 

yang muncul, yaitu dari informasi yang diberikan sebelumnya, kemudian 

beberapa jam setelah informasi diberikan, anak disuruh mengulangnya, dan 

hasilnya lebih dari 75 persen anak kurang  mampu  mengulangnya dengan baik. 

Selain itu sebagian besar anak juga kurang mampu menceritakan pengalaman-

pengalamannya pada waktu tertentu. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka recall memory pada anak  di RA 

Ummu Salamah tergolong rendah. Sehingga kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan selama ini  berjalan  tidak maksimal. Maka dari permasalah itulah 

peneliti mengunakan metode cerita dalam penyampaian informasi kepada anak, 

agar lebih menarik dan lebih mudah diingat anak. Fenomena yang sering terjadi 

adalah anak lebih banyak mengingat informasi dalam bentuk cerita, pendapat ini 

senada dengan pendapat Kartono (dalam Rismiati dan Mulandari, 2004) yang 

mengatakan bahwa cerita ini termasuk fantasi saat membaca cerita dan membaca 
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satu stimulus visual yang bisa dijadikan objek untuk membantu proses berfikir 

pada anak-anak. 

Menurut Bachtiar (sugiarti, 2005:11) bercerita adalah menuturkan sesuatu 

yang mengisahkan tentang perbuatan atau suatu kejadian dan disampaikan  secara 

lisan dengan tujuan membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang lain. 

Dengan demikian bercerita dalam konterks komunikasi dapat dikatakan sebagai 

upaya mempengaruhi orang lain melalui ucapan dan penuturan tentang sesuatu 

(ide). Sementaran  dalam  konteks  pendidikan anak usia dini bercerita dapat 

dikatakan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi kemampuan berbahasa 

anak melalui pendengaran dan kemudian menuturkannya kembali dengan tujuan 

melatih ketrampilan anak dalam bercakap-cakap untuk menyampaikan ide dalam 

bentuk lisan 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian kelas dengan judul “UPAYA PENINGKATAN RECALL MEMORY 

ANAK MELALUI PENGGUNAAN CERITA FABEL PADA ANAK TK A 

DI RA UMMU SALAMAH, KARTASURA, SUKOHARJO TAHUN 

AJARAN 2010/2011”. 
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B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang ada dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut:  

1. Banyaknya anak yang kurang mampu mengingat informasi yang telah 

diberikan. 

2. Penyampaian materi atau informasi kurang menarik bagi anak, sehingga 

anak mudah lupa apa yang telah disampaikan guru. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Pembahasan dalam suatu penelitian diperlukan adanya pembatasan masalah, 

agar pembahasan masalah tidak meluas. Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Dalam penelitian ini metode yang digunakan berupa cerita fabel tentang 

semut yang hemat, kancil yang cerdik, dan tipu daya sang bangau. 

2. Alat ukur recall memory yang digunakan oleh peneliti disini adalah 

mengulang kembali isi cerita. 

3. Penelitian ditujukan pada anak kelompok A di RA Ummu Salamah. 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah penggunaan cerita fabel dapat meningkatkan recall memory pada 

anak TK A Ummu Salamah? 

2. Seberapa besar  peningkatan  recall memory pada anak TK A di Ummu 

Salamah  melalui penggunaan cerita fabel? 
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E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui metode cerita fabel dapat meningkatkan recall memory 

pada anak TK A Ummu Salamah. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar penggunaanm cerita fabel dalam  

meningkatkan recall memory anak TK A di RA Ummu Salamah. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat pada penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Menambah pengetahuan peneliti tentang peningkatan recall memory pada 

anak melalui metode bercerita dan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

peneliti lain yang menginginkan bahan atau data dalam penelitian. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

1) Sebagai pengetahuan dan wacana bagi guru khususnya bagi pendidikan 

anak usia dini, tentang nilai-nilai yang terkandung didalam kegiatan 

mendengar cerita. 

2) Menjadi fasilitator bagi anak dalam kegiatan bercerita. 

b. Bagi orangtua 

Menambah informasi bagi orangtua tentang manfaat bercerita dan waktu 

bercerita yang baik bagi anak. 
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c. Bagi anak 

Diharapkan anak dapat lebih mudah untuk menangkap informasi yang 

diberikan.  

d. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan, manfaat dan wawasan tentang recall 

memory dan cara yang digunakan untuk meningkatkan recall memory 

pada anak. 

e. Bagi sekolah 

Agar dijadikan bahan pertimbangan bagi sekolah dalam membuat 

keputusan mengenai penggunaan media dalam penyampaian materi 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




