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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu 

peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya 

(Tirtarahardja, 2005). Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

BAB I Pasal 1 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa 

“Pendidikan adalah 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, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.” 

Manusia dalam memperoleh pendidikan yang layak harus belajar, dengan 

belajar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya, baik individu maupun 

potensi dirinya dalam masyarakat. Bruner (dalam Dahar, 2011) mengemukakan 

bahwa belajar melibatkan tiga proses yang berlangsung hampir bersamaan. Ketiga 

proses itu adalah: 1) memperoleh informasi baru, 2) transformasi informasi, 3) 

menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Hal terpenting dalam memperoleh 

informasi baru salah satunya adalah dengan membaca,  sehingga membaca adalah 

kegiatan yang sangat penting dan berpengaruh dalam belajar. 

Membaca merupakan hal atau kebutuhan manusia yang sangat penting, 

karena dengan membaca banyak hal yang dapat dipelajari, serta dapat 

meningkatkan wawasan, menambah informasi, dan sebagainya. Dibandingkan 
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dengan menulis atau menghitung, hal utama yang diajarkan oleh para pendidik 

adalah membaca. Hal ini disebabkan karena dengan membaca dapat 

mengidentifikasi bentuk huruf atau simbol angka. Ada sebuah ungkapan yang 

menyatakan bahwa membaca adalah jendela dunia, karena dengan membaca 

dunia terasa seperti dalam genggaman. Ungkapan tersebut berarti bahwa dengan 

membaca, pengetahuan-pengetahuan diseluruh dunia yang tertuang dalam buku 

dapat dengan mudah dipelajari. Banyak sekali manfaat dari membaca, maka 

dalam usia sedini mungkin anak-anak diajarkan untuk membaca. 

Upaya siswa dalam memperoleh pengetahuan dari bahan berupa buku, 

tentunya keterampilan dan kemampuan membaca sangat diperlukan. Siswa yang 

terampil dalam membaca, dengan mudah dapat memahami dan mengerti isi buku 

yang dibacanya. Masih banyak dijumpai anak yang belum terampil membaca. Hal 

ini disebabkan oleh masih kurangnya minat dalam membaca buku, dan mereka 

membaca dengan menghafal tanpa mengerti maksud yang dibacanya. Banyak 

aspek-aspek yang menentukan dalam pemahaman isi bacaan, yang salah satunya 

adalah aspek kebiasaan dalam membaca.  

Aspek membaca merupakan salah satu kunci menuju kemajuan siswa. 

Pada kenyataannya, masih banyak siswa yang belum dapat menikmati atau 

menyerap isi dari apa yang dibacanya. Membaca dianggap pekerjaan yang 

membosankan, siswa hanya membaca tetapi tidak mengetahui atau mengerti apa 

yang dibaca, sehingga bisa dikatakan kemampuan siswa memahami bacaan juga  

menjadi berkurang. Berdasarkan fenomena tersebut kegiatan membaca harus 

diikuti dengan pemahaman tentang hal yang dibaca, dengan kata lain harus ada 

pemahaman membaca. 
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Hasil wawancara dengan guru kelas IA di SDN Ketawanggede Kota 

Malang, ada lima siswa yang masih kesulitan dalam membaca. Salah satu 

penyebabnya, beberapa dari siswa tersebut ada yang tidak menempuh pendidikan 

pra sekolah, seperti di PAUD atau Taman Kanak (TK). Kenyataannya 

mengajarkan membaca biasanya dengan cara konvensional (mengikuti cara 

pengajaran membaca anak SD yang lama), setelah anak-anak dikenalkan dengan 

huruf-huruf, selanjutnya anak-anak langsung diajarkan membaca kata.  

Memperhatikan kondisi pembelajaran di atas, maka peneliti memberikan 

alternatif untuk memperbaiki pembelajaran. Salah satunya adalah dengan metode 

bercerita dengan gambar. Menurut Dumile (dalam Malpalenisatriana, 2009), 

dengan metode bercerita dengan gambar, guru dapat mengajarkan secara langsung 

setiap kata dalam gambar yang digunakan, dan siswa mampu mengungkapkan 

secara lisan terhadap sebuah objek atau gambar, contohnya gambar ikan dibaca 

ikan, gambar burung dibaca burung. Sehingga dapat mengajarkan siswa agar 

dapat memahami bahwa huruf merupakan simbol dan baru akan bermakna setelah 

terangkai menjadi beberapa huruf, misalnya “m-a-m-a” akan bermakna setelah 

dirangkai utuh menjadi “mama”. Selain itu metode bercerita dengan gambar guru 

dapat menyajikan cerita lebih menarik. Menurut Moeslichatoen (2013) dengan 

bercerita menggunakan gambar-gambar yang menunjukkan objek dalam cerita, 

siswa dapat berkonsentrasi untuk memusatkan perhatiannya pada keseluruhan 

cerita. Dengan demikian daya pikir atau daya tangkap siswa, dapat dirangsang 

untuk mampu memahami isi atau ide-ide pokok dalam cerita secara keseluruhan, 

termasuk hubungan-hubungan sebab akibatnya 
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Mengingat kemampuan membaca dan memahami merupakan sesuatu yang 

sangat penting dan  merupakan dasar untuk mengetahui atau belajar terhadap 

bidang-bidang  keilmuan  yang  lain, maka  penulis  ingin mengadakan  penelitian  

dengan judul: “Pengaruh Metode Bercerita Dengan Gambar Terhadap 

Kemampuan Membaca dan Memahami Cerita Anak Pada Siswa Kelas I 

SDN Ketawanggede Kota Malang”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa 

masalah, antara lain:  

1. Kemampuan membaca mempengaruhi berbagai bidang studi, jika anak tidak 

segera memiliki kemampuan ini, maka ia akan mengalami banyak kesulitan 

dalam mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-kelas yang lebih tinggi. 

2. Kemampuan memahami bacaan juga merupakan faktor penting bagi 

keberhasilan seseorang dalam belajar membaca secara efektif. Jika kemampuan 

membaca anak kurang, maka keterampilan memahami pun juga akan kurang. 

Karena kemampuan memahami adalah sebagai tolak ukur keberhasilan dalam 

membaca, dan keduanya saling berhubungan erat.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Adakah pengaruh metode bercerita dengan gambar terhadap kemampuan 

membaca pada siswa kelas I SDN Ketawanggede Kota Malang?   
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2. Adakah pengaruh metode bercerita dengan gambar terhadap kemampuan 

memahami cerita pada siswa kelas I SDN Ketawanggede Kota Malang? 

 

D. Tujuan penelitan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh metode bercerita dengan gambar berpengaruh 

terhadap kemampuan membaca pada siswa kelas I SDN Ketawanggede Kota 

Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh metode bercerita dengan gambar berpengaruh 

terhadap kemampuan memahami cerita pada siswa kelas I SDN Ketawanggede 

Kota Malang.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi dunia ilmu pengetahuan, atau kegunaan teoritis, diharapkan temuan 

atau prestasi penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi, khususnya dalam 

rangka mengembangkan pembelajaran membaca di sekolah. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti, yaitu sebagai suatu perbandingan antara teori yang diperoleh 

dengan praktek sesungguhnya di lapangan. 
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b. Bagi guru, yaitu dapat meningkatkan kinerja guru karena semakin bervariasi 

metode yang digunakan dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa. 

c. Bagi siswa, dengan metode bercerita dengan gambar dapat menumbuhkan 

minat membaca anak, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar terutama 

dalam hal kemampuan membaca serta mamahami bacaan.  

 

F. Definisi Istilah 

Untuk memberikan kejelasan istilah yang digunakan untuk menghindari 

pemaknaan yang berbeda, dalam penelitian ini dijelaskan beberapa definisi seperti 

berikut. 

1. Metode bercerita  

Menurut Bachri (dalam Nurhasanah, 2013) bercerita adalah menuturkan 

sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan atau sesuatu kejadian dan 

disampaikan secara lisan dengan tujuan membagikan pengalaman dan 

pengetahuan kepada orang lain. 

Metode bercerita adalah metode yang digunakan dalam menyampaikan 

pesan maupun materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita, dengan 

tujuan memperkenalkan hal yang baru kepada anak dalam rangka 

mengembangkan berbagai kompetensi dasar anak. Selain itu dapat meningkatkan 

konsentrasi anak saat pembelajaran berlangsung. Metode bercerita memang 

sesuatu yang sangat menarik. Karena metode tersebut sangat digemari anak-anak, 

apalagi jika metode yang digunakan ditunjang dengan penggunaan bahasa yang 

sederhana dan mudah dipahami anak-anak, sehingga anak lebih berpotensi dalam 

mengembangkan bahasa yang sifatnya ekspresif. 
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2. Bercerita dengan gambar  

Bercerita dengan gambar yang dimaksud adalah guru bercerita tentang 

cerita atau dongeng rakyat, dan menggunakan alat bantu berupa gambar-gambar 

yang menarik terkait isi cerita. Menurut Arista (dalam Malpalenisatriana, 2009), 

bercerita dengan gambar merupakan bentuk bercerita dengan alat peraga tak 

langsung yang menggunakan gambar-gambar sebagai alat peraga. Gambar 

tersebut dapat berupa gambar lepas, gambar dalam buku atau gambar seri yang 

terdiri dari beberapa gambar yang melukiskan gambar ceritanya. 

Gambar yang digunakan dalam metode bercerita ini adalah adalah gambar 

yang sesuai dengan cerita. Sedangkan cerita yang digunakan adalah cerita anak 

tentang binatang, sehingga gambar yang digunakan adalah gambar-gambar 

binatang yang ada sebagai tokoh dalam cerita beserta tempat hidupnya.  

3. Membaca cerita  

Membaca cerita adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari 

sesuatu yang ditulis dalam cerita yang dilakukan dengan tujuan memperoleh 

pemahaman yang bersifat menyeluruh tentang cerita itu, dan penilaian terhadap 

keadaan, nilai, fungsi dan dampak dalam cerita tersebut.  

Membaca cerita mendorong anak bukan saja senang menyimak cerita, tetapi 

juga senang bercerita atau berbicara. Anak belajar tentang tata cara berdialog dan 

bernarasi dan terangsang untuk menirukannya. Kemampuan untuk 

mempraktikkan terdorong karena dalam cerita ada negosiasi, pola tindak tutur 

yang baik seperti menyuruh, melarang, berjanji, mematuhi larangan dan memuji 

(Nurhasanah, 2013). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tulisan
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4. Memahami cerita 

Kemampuan memahami adalah anak dapat memahami makna cerita melalui 

mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru, sehingga anak dapat 

menceritakannya kembali, dengan bahasanya sendiri maupun menjawab 

pertanyaan terkait cerita. Menurut Istiyani (dalam Nurhasanah, 2013) memahami 

cerita adalah mengambil makna atau dapat menafsirkan dari cerita yang telah 

dibaca maupun cerita telah yang didengarkan. Kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu yang telah dibaca adalah setelah sesuatu itu 

diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang 

sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.  

 

 




