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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Latar Belakang Masalah  

Di era globalisasi ini, pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat 
dan, pendidikan menjadi syarat penting bagi seseorang untuk mendapatkan atau 
menciptakan lapangan pekerjaan.Lapangan pekerjaan menetapkan batasan pendidikan 
bagi para pekerjanya yang disertai syarat minimal nilai kelulusan, di antaranya minimal 
Diploma atau Strata.Menjadi seorang lulusan sarjana yang berkualitas bukanlah hal yang 

mudah, dibutuhkan kerja keras untuk mendapatkan gelar sarjana yang berkualitas.Begitu 
juga untuk mencapai hasil belajar yang maksimal di sekolah, dibutuhkan kerja keras untuk 
mendapat nilai terbaik di sekolah. 

 Menurut Evatina (2011), ditinjau dari psikologi perkembangan, usia 6-8 tahun 
memang masih berada dalam rentang usia 0-8 tahun. Itu berarti pendidikan yang diberikan 
dalam keluarga maupun di lembaga pendidikan formal haruslah kental dengan nuansa 
pendidikan anak usia dini, yakni dengan mengutamakan konsep belajar melalui bermain.    

Siswa kelas 1 SD Negeri Kecandran 01 ini, seharusnya dikondisikan dalam 
suasana belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan lewat berbagai permainan.Dengan 
demikian, kebutuhannya akan rasa aman dan nyaman tetap terpenuhi. Kalaupun kepada 
siswa SD kelas 1 ingin diajarkan konsep berhitung, contohnya, pilihlah sarana 
pembelajaran melalui nyanyian atau cara lain yang mudah dipahami dan menyenangkan. 

Buku cerita disukai hampir semua anak apa lagi kalau buku cerita tersebut 
berupa cerita dengan ilustrasi bagus dengan sedikit permainan yang melibatkan mereka. 
Anak-anak akan merasa terlibat dalam petualangan dan konflik-konflik yang dialami 
karakter-karakter di dalamnya.  Buku cerita bergambar dengan tema fantasi relialistis 
membantu anak berimajinasi tentang hal-hal yang berada diluar lingkungannya sehingga 

perkembangan pemikiran  anak tidak terbatas pada hal tertentu.  Cerita fiksi membuat 
pembaca berimajinasi tentang sebuah karakter, pemandangan seting cerita, serta alasan 
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terjadinya sebuah plot. Buku cerita non fiksi menstimulasi pembacanya berpikir mengenai 
jawaban dari plot cerita dan membuat pembacanya bertanya-tanya sehubungan plot yang 
disajikan.  

Hasil belajar dapat dijadikan tolak ukur seberapa jauh pencapaian siswa dalam 
menguasai materi yang diberikan selama kegiatan belajar mengajar, yang dapat digunakan 
oleh guru untuk mengetahui pencapaian keberhasilan guru dalam mengajar.Pengukuran 
hasil belajar di sekolah dilakukan dengan pemberian tes yang dilaksanakan setiap pokok 
bahasan.puncak pengukuran hasil belajar biasanya dilaksanakan pada setiap periode atau 
akhir semester dengan mengujikan materi pelajaran yang sudah diberikan selama satu 

priode tersebut. 
Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, diperlukan banyak metode dan 

pendekatan yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa.Salah satu pendekatan adalah 
pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme percaya bahwa pembelajaran mengonstruksi 
realitasnya sendiri atau paling tidak menafsirkanya berdasarkan prinsip-prinsip 
pengalaman mereka, sehingga pengetahuan individu menjadi sebuah fungsi dari 
pengalaman, struktur mental, dan keyakinan- keyakinan seseorang sebelumnya yang 
digunakan untuk menaksirkan objek dan peristiwa.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang  
“Pengaruh Penggunaan Cerita Bergambar Dalam Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar  
Siswa Kelas I SD Negeri Kecandran 01 Kecamatan Sidomukti Semester 2 Tahun Pelajaran 
2011/2012” 

 
1.2. Identifikasi Masalah 

Dalam proses pembelajaran kelas 1 penggunaan model pembelajaran 
konvensional selalu digunakan oleh guru dengan berbagai alasan karena penggunaan 
waktu belajar tidak cukup. Hal ini menyebabkan pembelajaran hanya berfokus pada guru 

saja, interaksi guru dan siswa masih kurang.Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa 
rendah. Guru seharusnya menyampaikan pembelajaran mengunakan cerita bergambar 
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untuk menarik perhatian siswa mengikuti pelajaran dan membiasakan siswa aktif bertanya 
dan berpendapat. Salah satu  media pembelajaran yang menarik perhatian siswa dan 
mendorong siswa aktif untuk mengikuti pelajaran adalah pembelajaran mengunakan cerita 
bergambar.  

 
1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini 
merumuskan “Apakah pengaruh yang signifikan penggunaan cerita bergambar  terhadap 
hasil belajar siswa kelas I SD Negeri Kecandran 01 Kecamatan Sidomukti Salatiga 

Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012”  
 

1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan cerita 
bergambar dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas I SD Negeri Kecandran 
01 Kecamatan Sidomukti Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 
1.5. Manfaat Penelitian 
        Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis  
          Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan ilmu yang positif bagi pemgembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh pengunaan cerita bergambar dalam 
pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 
Bagi Siswa 

 Meningkatkan pemahaman siswa akan materi yang telah disampaikan oleh guru dan 
membiasakan siswa untuk belajar aktif dan kreaktif. 
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         Bagi Guru 
         Guru dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan 

dan memanfaatkan cerita bergambar dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa dan guru dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses 
pembelajaran. 

   Bagi Sekolah 
          Dapat menyediakan alat peraga yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


