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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak dahulu kala manusia melakukan proses belajar terus menerus baik 

yang disadari maupun yang tidak disadari. Manusia merupakan makhluk yang 

sangat cerdas, sehingga proses belajar tersebut dilakukan dari sejak manusia lahir 

sampai mati. Proses belajar juga merupakan suatu kebutuhan manusia untuk dapat 

menambah ilmu yang sudah dikuasainya atau juga untuk mempelajari suatu yang 

belum dikuasai atau dimengerti. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan 

merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis 

dan jenjang pendidikan. Bloom, (Djiwandono, 2002) mendefinisikan belajar 

sebagai perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil dari 

pengalaman. Segala macam proses belajar tersebut selalu melibatkan memori. 

Untuk menyimpan hasil belajar atau informasi yang kita peroleh agar dapat 

digunakan kembali suatu saat maka informasi tersebut harus disimpan dalam 

memori.  

Matlin (Ismoyo, 2006) mengemukakan memori adalah bagian terpenting 

dari semua proses kognitif, karena informasi dapat disimpan hingga sewaktu-

waktu digunakan. Semakin banyak pengetahuan dan pengalaman seseorang 

berarti semakin sering terjalin kaitan antara pengalaman dan pengetahuan satu dan 

yang lainnya. Rathus (Ismoyo, 2006) menjelaskan memori terdiri atas kumpulan 

informasi di dalam otak dan tentang kemampuan otak untuk menyaring semua 
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fakta yang telah disimpan di dalamnya, dan dapat muncul dengan fakta tertentu 

atau sepotong informasi yang diperlukan pada saat tertentu.  

Menurut Walgito (1985), ada dua cara dalam mereproduksi atau 

memunculkan kembali pesan atau materi yang sudah tersimpan dalam memori, 

yaitu dengan cara mengingat kembali atau recall memory dan mengenal kembali 

atau recognition memory. Pada mengingat kembali individu dapat memunculkan 

kembali pesan atau materi yang pernah disimpan dalam ingatan ke dalam 

kesadaran dengan tanpa adanya objek atau stimulus, sedangkan pada mengenal 

kembali individu dapat memunculkan kembali pesan atau materi yang pernah 

disimpan dalam ingatan ke dalam kesadaran dengan adanya objek atau stimulus 

yang dapat dijadikan tumpuan dalam memunculkan pesan atau materi tersebut. 

Pengeluaran kembali pengalaman atau pengetahuan untuk mencegah 

terjadinya kelupaan. Seperti dikemukakan oleh The (Afiatin 2001) betapapun 

kuatnya memori seseorang, pada suatu waktu kemudian memori tersebut akan 

mengalami suatu proses kelupaan. Kelupaan terjadi karena tiada pengguanaan. 

Ibarat jalan setapak yang melintas pada suatu padang rumput, jalan itu akan 

terhapus jika tidak digunakan. Hal ini dijelaskan dalam teori memudar secara 

pasif (passive- decay theory) bahwa memori membuat jejak fisik dalam otak 

seseoarang yang lama-lama akan terhapus dengan berlalunya waktu. Recall 

memory sangat penting bagi setiap orang, bukan hanya orang dewasa yang 

membutuhkan hal ini bahkan anak-anak juga harus merecall apa yang telah dia 

dapatkan.  
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Pada umumnya memori sangat berperan pada saat diadakannya tes 

evaluasi belajar. Arikunto (Nugraha, 2008) membagi tes evaluasi belajar menjadi 

tiga macam, yaitu; (1) tes diagnostik, adalah tes yang digunakan untuk 

mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan kelemahan-

kelemahan tersebut dapat diberikan perlakuan yang tepat; (2) tes formatif, 

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah 

mengikuti suatu program tertentu, tes formatif ini dapat digunakan sebagai tes 

diagnostik pada akhir pelajaran; (3) tes sumatif, tes ini dilakukan setelah berakhir 

pemberian sekelompok program yang lebih besar. Tes ini dapat dilaksanakan 

individu pada setiap kesempatan akhir catur wulan atau akhir semester. Tes-tes 

tersebut membutuhkan kemampuan recall memory yang cukup tinggi. Tujuan dari 

dilaksanakannya tes evaluasi belajar adalah untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam mengingat materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Sehingga siswa 

dengan hasil tes evaluasi belajar yang baik maka  mempunyai kemampuan recall 

memory yang baik pula. 

Kemampuan recall memory seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi 

belajar seseorang yaitu intelegensi, motivasi, kondisi fisik, dan kemampuan 

mengingat khususnya kemampuan untuk mengingat kembali materi yang telah 

disampaikan atau kemampuan recall memory. Faktor eksternal yang 

mempengaruhi proses belajar seseorang antara lain adalah lingkungan tempat 

terjadinya proses belajar dan materi pelajaran yang dipelajari. Asdam (2008) 

mengemukakan, untuk mencapai hasil recall yang optimal terdapat beberapa 
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komponen yang berpengaruh 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 siswa kurang mampu mengingat 

materi pelajaran yang telah diberikan. Penggunaan metode belajar yang sesuai dan 

mudah dipahami adalah alat bantu dalam mengantarkan atau menyampaikan 

pesan materi pelajaran dari sumber (guru) kepada penerima pesan (siswa).  

Berbagai macam metode belajar diantaranya adalah metode belajar visual 

dan metode belajar audio. Metode belajar visual dengan menggunakan indra 

penglihatan dan metode belajar audio yang menggunakan indra pendengaran. 

Ismoyo (2006) menjelaskan informasi yang masuk ke dalam otak selalu diubah 

menjadi impuls-impuls yang masuk ke dalam sensori memori, di mana dalam 

memori sensori terdapat dua buah proses yakni echonic memory dan echoic 

memory. Echonic memory adalah proses sensori memori di mana informasi yang 

datang diterima dengan indra penglihatan (visual). Sedangkan echoic memory 

adalah proses sensori memori di mana suatu informasi masuk melalui indra 

pendegaran (audio). 

Keefektifan penggunaan metode visual dalam proses belajar mengajar, 

dapat dilihat dari hasil penelitian Spaulding (Soeparno, dkk, 1998) mengutarakan 

tentang bagaimana siswa belajar melalui metode visual, sebagai berikut: (1) 

metode belajar visual khususnya gambar merupakan perangkat pengajaran yang 

dapat menarik minat siswa secara efektif, (2) teks yang diberikan harus dikaitkan 

dengan kehidupan nyata, agar minat siswa menjadi efektif, dan (3) penyajian teks 
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akan membantu para siswa membaca buku pelajaran terutama dalam menafsirkan 

dan mengingat-ingat isi materi teks tersebut. Baugh (Sulaiman, 1998) 

mengemukakan tentang perbandingan peranan tiap alat indera. Semua 

pengalaman belajar yang dimiliki seseorang dapat dipersentasikan yaitu: 90% 

diperoleh melalui indra lihat, 5% melalui indra dengar, dan 5% melalui indra lain. 

Pengalaman belajar manusia sebanyak 75% diperoleh melalui indra lihat, 13% 

melalui indra dengar dan selebihnya indra lain.  

Rose, C & Nicholl (2002) menyatakan memori bisa bertahan lebih lama 

jika informasi diterima melalui indra pendengaran daripada informasi yang masuk 

melalui indra penglihatan. Kegiatan mendengar mengajak anak untuk 

bereksplorasi terhadap makna yang terkandung di dalam cerita, selain itu anak 

juga dapat diajak untuk mengembangkan daya imajinasinya, sebuah cerita atau 

dongeng menjadi alat bantu memori yang baik karena cerita memperkaitkan kata 

dengan kata lain dalam suatu rangkaian dan runtutan disamping mudah 

diceritakan dalam otak. Kemudian pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Collier, Geofrey.L & Logan, G (Ismoyo, 2006) diperoleh hasil bahwa kemampuan 

mengingat seseorang akan lebih terbentuk dengan menggunakan stimulus berupa 

suara dari pada stimulus visual. Atau dengan kata lain metode belajar audio lebih 

mudah dimengerti dari pada metode belajar dengan stimulus visual.  

Metode belajar audio adalah belajar melalui mendengar sesuatu, siswa 

menerima informasi melalui mendengarkan kaset audio, ceramah, diskusi, debat, 

dan intruksi (perintah) verbal. Suatu studi yang dilakukan oleh Lynn O’Brien, 

direktur Study Diagnostik Spesifik Rockville, Maryland terhadap lebih dari 5.000 
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siswa di Amerika Serikat, Hongkong, dan Jepang kelas 5 hingga 12 menunjukkan 

kecenderungan belajar sebagai berikut: 34% menggunakan metode audiotori, 29% 

menggunakan metode visual, dan 37% menggunakan metode kinestetik (Rose, C 

& Nicholl, 2002).  

Misteri tentang memori masih menarik untuk diteliti, terutama anak-anak 

karena pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat, begitu pula dengan 

memorinya. Kartono (1995) mengungkapkan ingatan anak pada usia 8-12 tahun 

mencapai intensitas paling besar dan paling kuat, daya menghafal dan daya 

memorisasi (dengan sengaja memasukkan dan melekatkan pengetahuan dalam 

ingatan) adalah paling kuat dan anak mampu memuat jumlah materi ingatan 

paling banyak. Kumara (Athiatul, 2008) menambahkan pada tahap usia kelas 5 

SD, siswa-siswa sudah sangat lancar mencari informasi dan menyerap berbagai 

bentuk informasi dari lingkungan sekitar, dan informasi tersebut bisa diperoleh 

dari melihat tanyangan televisi, membaca, ataupun mendengar. 

Mursy (2001) menjelaskan pada saat belajar, guru ataupun orang tua harus 

memperhatikan metode penyampaian dalam melakukan interaksi dengan anak, 

terutama ketika menyampaikan suatu pengetahuan atau materi agar dapat dengan 

mudah dipahami oleh anak. Dengan demikian anak akan dengan mudah merecall 

apa yang diperolehnya. 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. Khususnya bahasa 

Indonesia, berdasarkan pengalaman peneliti bahwasanya materi dari buku 
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pelajaran yang yang digunakan sewaktu peneliti masih berada di sekolah dasar 

banyak berisi cerita-cerita berupa tulisan saja. 

 Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kemampuan 

mengingat atau recall memory pada anak-anak. Meskipun sebelumnya telah 

dilakukan penelitian oleh Nugraha (2008) mengenai pengaruh cerita bergambar 

terhadap recall memory pada anak-anak, dan hasilnya anak yang membaca cerita 

disertai gambar memiliki kemampuan recall memory yang lebih baik dari pada 

anak yang membaca cerita tanpa disertai gambar. Dalam penelitian ini penulis 

mencoba mengungkap sisi lain yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada 

penelitian yang akan dilakukan, peneliti lebih memfokuskan efektivitas dari  

metode belajar audio dan metode belajar visual terhadap recall memory.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat masalah 

tentang kemampuan recall memory pada anak-anak ditinjau dari metode belajar 

visual dan audio, apakah ada perbedaan recall memory ditinjau dari metode 

belajar visual dan metode belajar audio pada anak-anak?. Sehingga penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ”Kemampuan Recall Memory 

Ditinjau Dari Metode Belajar Visual Dan Metode Belajar Audio Pada Anak-

Anak”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan recall memory antara metode belajar visual dan metode belajar audio 

pada anak-anak. 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa dapat belajar 

dengan metode yang sesuai dengan kemampuannya sehingga siswa lebih mudah 

mengerti, memahami, dan mengingat informasi yang diterima. 

2. Bagi kepala sekolah, agar dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat 

keputusan mengenai pengguanan metode belajar dalam penyampaian materi di 

sekolahnya. 

3. Bagi guru, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada guru mengenai metode belajar yang efektif sehingga guru dapat 

menerapkan metode yang lebih mudah dimengerti oleh anak didiknya agar dapat 

memantapkan dan meningkatkan kemampuan recall memory. 

4. Bagi orang tua, untuk memberikan informasi mengenai metode belajar yang 

efektif, sehingga orang tua dapat menyampaikan materi dengan baik yang mudah 

dipahami oleh anaknya agar dapat menjadikan saran dan solusi dalam upaya 

peningkatan kemampuan recall memory.  

5. Bagi ilmuwan psikologi, memambah pengetahuan ilmu psikologi, terutama 

psikologi eksperimen yang membahas mengenai recall memory. 
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