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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1.  Pengertian Belajar 

Ada berbagai pendapat yang mencoba membuat definisi dan batasan-batasan 
tentang belajar. Sudjana (1989: 5), mengatakan bahwa belajar adalah  suatu proses yang 
ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari 
proses belajar dapat ditinjau dari berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, 
pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, aspek-aspek lain yang ada 

pada individu yang belajar.  
Sementara itu, Slameto (2003: 2), mencoba membuat batasan tentang pengertian 

belajar  bahwa, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Masih dalam batasan 
tentang perubahan yang terjadi akibat aktivitas tertentu, Gagne (Suprijono, 2009:2), 
mendefinisikan belajar sebagai perubahan disposisi atau kemampuan melalui aktivitas. 
Hampir sependapat dengan Gagne, Travers dan Cronbach (Suprijono, 2009: 2), 
mengatakan bahwa belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku, atau 
dalam definisi yang dibuat Cronbach sebagai perubahan perilaku sebagai hasil dari 
pengalaman. 

Sedikit berbeda dengan beberapa pernyataan di atas, Harold Spears (Suprijono 
2009: 2), mencoba memberi pemahaman bahwa belajar adalah mengamati, membaca, 
meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti arah tertentu. Belajar merupakan 
proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap 
belajar.  Burhanudin (2007:11) melengkapi berbagai pernyataan di atas dengan 
mengatakan bahwa belajar merupakan aktivitas manusia sejak manusia lahir sampai akhir 

hayat. 
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Dari beberapa pengertian belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar 
adalah suatu aktivitas yang dilakukan seumur hidup oleh manusia yang menghasilkan 
perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan melalui proses penyesuaian akibat hasil interaksi 
antara dirinya dengan lingkungannya. 
2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar seseorang. 
Menurut Slameto (2003, 54-70), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu adalah faktor 
intern dan faktor ekstern.Faktor intern adalah faktor dalam diri siswa itu sendiri, sedangkan 
faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar diri siswa seperti sekolah, orangtua, dan 

masyarakat. 
2.1.2.1. Faktor-faktor Intern terbagi menjadi 3 bagian. 
1. Faktor Jasmaniah 

Ada dua faktor yaitu kesehatan dan cacat tubuh.Sehat berarti dalam keadaan baik 
segenap badan beserta bagian-bagiannya/bebas dari penyakit.Kesehatan adalah keadaan 
atau hal sehat, kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajar.Sedangkan cacat tubuh 
adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai 
tubuh/badan.Cacat tubuh bisa berupa buta, lumpuh dan sebagainya. 
2. Faktor Psikologis 
           Ada tujuh faktor yang psikologis yang mempengaruhi belajar.Faktor-faktor itu adalah 
inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kelelahan.Pertama, faktor 
inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi 
dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, 
mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi 
dan mempelajari dengan cepat.Kedua, faktor perhatian.Menurut Gazali (Slameto, 2003: 56), 
perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi; jiwa itu pun semata-mata tertuju pada 
suatu objek (benda/hal) atau sekumpulan objek.Ketiga, faktor minat.Hilgard (Slameto, 2003: 

57), merumuskan bahwa minat adalah adalah kecendrungan yang tetap untuk 
memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.Keempat, faktor bakat.Menurut Hilgard 
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(Slameto, 2003: 57), bakat adalah “the capacity to learn” bakat adalah kemampuan untuk 
belajar.Kelima, faktor motif. Motif memiliki kaitan erat sekali  dengan tujuan yang akan 
dicapai. Keenam, faktor kematangan.Kematangan merupakan suatu tingkat/fase dalam 
pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 
kecakapan baru.Terakhir, faktor kesiapan. Menurut Jamies Drever (dalam Slameto,2003: 
60) Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respons atau bereaksi. 
3. Faktor kelelahan 
Faktor kelelahan dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor jasmani dan faktor 
rohani.Faktor kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul 

kecenderungan untuk membaringkan tubuh.Sedangkan faktor rohani dapat dilihat dengan 
adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan 
sesuatu hilang. 
2.1.2.1. Faktor-faktor ekstern yang berasal dari luar diri siswa. 
1. Faktor keluarga 

     Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga: cara orang tua mendidik, 
relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 
Pertama,cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruh bagi anaknya. Hal ini jelas 
dipertegas oleh Sutjipto Wirowidjojo (Slameto, 2003: 61), bahwa keluarga adalah lembaga 
pendidik pertama dan utama.Kedua, relasi antar anggota keluarga adalah relasi orang tua 
dengan anaknya.Ketiga, suasana rumah sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang sering 
terjadi di dalam keluarga dimana anak berada dan belajar.Keempat, keadaan ekonomi 
keluarga erat hubungannya dengan belajar anak.Kelima, pengertian orang tua.Anak belajar 
perlu dorongan dan perhatian orang tua.Keenam, latar belakang kebudayaan, tingkat 
pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. 
2.  Faktor Sekolah 
Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup beberapa hal, sebagai   berikut: 

a. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu    cara/jalan   yang harus dilalui 
dalam mengajar.  
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b.  Kurikulum. Kurikulum dalam hal ini diartikan sebagai sejumlah  kegiatan yang diberikan   
kepada siswa. 

c. Relasi guru dengan siswa. Relasi guru dan siswa yang dipahami disini adalah proses 
belajar mengajar yang terjadi antara guru dengan siswa mempengaruhi belajar siswa.  

d. Relasi siswa dengan siswa. Relasi antar sesama siswa dimana siswa mendapati sifat-sifat 
dan tingkah laku dari teman lain yang kurang menyenangkan.  

e. Disiplin sekolah. Disiplin sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam 
sekolah dan juga dalam belajar.  

f. Alat peraga berhubungan dengan belajar siswa karena membantu menerima bahan yang 

diajarkan.  
g.  Waktu sekolah mempengaruhi belajar siswa jika terlalu lama juga bisa menyebabkan 

anak  kurang efektif menerima pembelajaran. 
h.  Gedung sekolah. Gedung yang kurang memadai dapat mengganggu proses belajar 

siswa di sekolah.  
i.  Tugas rumah. Guru jangan terlalu banyak memberi tugas rumah  pada siswa. 
3. Faktor masyarakat 
Masyarakat merupakan faktor ekstern yang turut mempengaruhi belajar siswa. Ada   
beberapa hal di dalam masyarakat yang ikut mempengaruhi belajar siswa, diantaranya: 
a. Kegiatan siswa dalam masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat 

menguntungkan perkembangan pribadinya. Tetapi, sebaiknya siswa jangan terlalu 
banyak dilibatkan dalam kegiatan yang banyak dan berlebihan, karena dapat 
mempengaruhi belajar siswa.  

b. Media seperti TV dan radio dapat mempengaruhi belajar anak, karena itu peran orang 
tua membimbing dan mengarahkan anak untuk belajar, daripada anak menghabiskan 
waktunya hanya dengan menonton televisi.  

c. Teman bergaul  atau teman sebaya. Jika teman bergaul siswa tersebut baik, maka 

belajar siswa akan baik, sebaliknya jika teman bergaul yang kurang baik akan 
mengakibatkan belajar siswa menjadi terganggu. Jika teman bergaul siswa adalah 
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mereka yang tidak berpendidikan, pencuri, penjudi dan lain sebagainya, akan 
memberikan pengaruh buruk pada diri siswa. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar siswa dapat 
dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.Faktor internal adalah 
faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, sedangkan faktor-faktor eksternal adalah faktor yang 
ada di luar diri siswa seperti sekolah, orangtua, dan masyarakat. 

 
2.1.3. Hasil Belajar 

Menurut Agus Suprijono (2009: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Menurut Gagne 
(dalam Suprijono, 2009: 6) hasil belajar berupa: 
1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, 

baik lisan maupun tulisan. 
2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. 

Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, kemampuan analitis-
sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya 
sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam pemecahan 
masalah. 

4. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam 
urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap 
objek tersebut. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar 
perilaku. 

Menurut Bloom (Suprijono, 2009: 6), hasil belajar adalah mencakup kemampuan 
kognitif, afektif, dan psikomotorik.Sedangkan menurut Lindgren (dalam Suprijono, 2009: 7), 

hasil belajar meliputi kecakapan, informasi, pengertian dan sikap. 
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Ketiga aspek yang disebut Bloom inilah yang menjadi ukuran dalam menilai hasil 
belajar siswa.Meskipun demikian, dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan aspek 
kognitif sebagai ukuran dalam menilai hasil belajar siswa.Aspek ini digunakan atas pertimbangan 
bahwa, pada umumnya di sekolah, aspek ini yang paling sering digunakan guru dalam menilai 
hasil belajar siswa. 

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil  belajar adalah 
penguasaan terhadap materi pelajaran tertentu yang didapatkan di sekolah yang dinyatakan 
dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes pada materi pelajaran tersebut. Sedangkan hasil 
belajar siswa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif siswa setelah 
diberikan perlakuan (treatment) dengan menggunakan metode pembelajaran baik metode 
pembelajaran cerita bergambar maupun metode pembelajaran konvensional (ceramah). 

 
2.1.4. Cerita Bergambar 
2.1.4.1. Pengertian Cerita 
            Cerita merupakan salah satu bentuk karya sastra.Buku untuk anak biasanya 
mencerminkan masalah-masalah masa kini. Karena kehidupannya terfokus pada masa kini, 
masih sukar bagi anak untuk membayangkan masa lalu dan masa depan. Cerita untuk anak 
adalah cerita yang menempatkan mata anak-anak sebagai pengamat utama dan masa 
anak-anak sebagai fokus utamanya. (Tarigan, 1995) 

 
2.1.4.2. Pentingnya Cerita 

 Suyanto dan Abbas (Evantina, 2011), menyatakan cerita dapat digunakan 
sebagai sarana mendidik dan membentuk kepribadian anak.Nilai-nilai luhur ditanamkan 
pada diri anak melalui penghayatan terhadap makna dan maksud cerita.Transmisi budaya 

terjadi secara alamiah. Anak memiliki referensi yang mendalam karena setelah menyimak, 
anak melakukan serangkaian aktivitas kognisi dan afeksi yang rumit dari fakta cerita seperti 
nama tokoh, sifat tokoh, latar tempat, dan budaya, serta hubungan sebab akibat dalam alur 
cerita dan pesan moral yang tersirat didalamnya, misalnya makna kebaikan, kejujuran, dan 
kerja sama. Proses ini terjadi secara lebih kuat dari pada nasehat atau paparan. 



11 
 

 
 

Evantina (2011) menyatakan bercerita menjadi sesuatu yang penting bagi anak  
karena beberapa alasan antara lain : 
1) Bercerita merupakan alat perbandingan budi pekerti yang paling mudah dicerna anak 

disamping teladan yang dilihat anak tiap hari. 
2) Bercerita merupakan metode dan materi yang dapat diintegrasikan dengan dasar 

keterampilan lain, yakni berbicara, membaca, menulis dan menyimak, tidak terkecuali 
untuk anak taman kanak-kanak. 

3) Bercerita memberi ruang lingkup yang bebas pada anak untuk mengembangkan 
kemampuan bersimpati dan berempati terhadap peristiwa yang menimpa orang lain. 

Hal tersebut mendasari anak untuk memiliki kepekaan sosial. 
4) Bercerita memberi contoh pada anak bagaimana menyikapi suatu permasalahan 

dengan baik, bagaimana melakukan pembicaraan yang baik, sekaligus memberi 
pelajaran pada anak bagaimana cara mengendalikan keinginan-keinginan yang dinilai 
negatif oleh masyarakat. 

5) Bercerita memberikan barometer sosial pada anak, nilai-nilai apa saja yang diterima 
oleh masyarakat sekitar, seperti patuh pada perintah orang tua, mengalah pada adik, 
dan selalu bersikap jujur. 

6) Bercerita memberikan pelajaran budaya dan budi pekerti yang memiliki retensi lebih 
kuat dari pada pelajaran budi pekerti yang diberikan melalui penuturan dan perintah 
langsung. 

7) Bercerita memberikan ruang gerak pada anak, kapan sesuatu nilai yang berhasil 
ditangkap akan diaplikasikan. 

8) Bercerita memberikan efek psikologis yang positif bagi anak dan guru sebagai 
pencerita, seperti kedekatan emosional sebagai pengganti figur lekat orang tua. 

9) Bercerita membangkitkan rasa tahu anak akan peristiwa atau cerita, alur, plot, dan 
menumbuhkan kemampuan merangkai sebab akibat dari suatu peristiwa dan 

memberikan peluang bagi anak untuk belajar menelaah kejadian-kejadian di 
sekelilingnya. 
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10) Bercerita memberikan daya tarik bersekolah bagi anak. Cerita memberikan efek reaktif 
dan imajinatif yang dibutuhkan anak TK, membantu pembentukan serabut syaraf, 
respon positif yang dimunculkan memperlancar hubungan antar neuron. Secara tidak 
langsung, cerita merangsang otak untuk menganyam jaringan intelektual anak. 

11) Bercerita mendorong anak memberikan makna bagi proses belajar terutama mengenai 
empati sehingga anak dapat mengkonkretkan rabaan psikologis mereka bagaimana 
seharusnya memandang suatu masalah dari sudut pandang orang lain. Dengan kata 
lain, anak belajar memahami sudut pandang orang lain secara lebih jelas berdasarkan 
perkembangan psikologis masing-masing. 

 
2.1.4.3 Jenis Cerita 

Banyak jenis cerita yang dapat ditawarkan pada anak.Jenis cerita yang menarik 
bagi anak sesuai dengan tingkatan umur tentu berlainan.Anak yang lebih muda sudah 
dapat memahami dan menyukai cerita untuk anak yang lebih besar atau biasa juga 
sebaliknya. 
1) Umur 2-3 tahun 
Cerita untuk anak umur 2-3 tahun biasanya berisi atau memperkenalkan benda atau 
binatang disekitar rumah.Hal seperti ini yang bagi orang dewasa dianggap biasa tapi bagi 
anak merupakan hal yang luar biasa dan amat menarik perhatian. 
2)    Umur 3-5 tahun 
         Cerita untuk umur 3-5 tahun biasanya berupa buku yang memperkenalkan huruf 
akan menarik perhatiannya, misal huruf yang dapat membentuk nama orang, nama 
binatang, nama buah yang ada dalam cerita. Mengenalkan angka dan hitungan yang 
dijalin dalam cerita, misalnya pukul berapa si tokoh bangun tidur dan lain-lain. 

3) .Umur 6-7 tahun  
         Anak-anak pada usia ini biasanya mulai mengembangkan daya fantasinya, mereka 

sudah dapat menerima adanya benda atau binatang yang dapat berbicara. Cerita si 
Kancil atau cerita rakyat lainnya mulai diberikan. 
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4) Umur 8-9 tahun 
Anak-anak pada usia ini biasanya mulai menyukai cerita- cerita rakyat yang lebih 

panjang dan rumit. Cerita petualangan ke negeri dongeng yang jauh dan aneh, juga cerita 
humor (Diknas, 2006). 
 
2.1.4.3. Penyajian Cerita 

Anak usia sekolah dasar kadang ada yang masih kesulitan membaca, 

kosakatanya juga sangat terbatas. Daya nalarnya pun juga dangkal sehingga untuk 
membedakan antara yang nyata dan yang fantasi pun belum mampu.Oleh sebab itu, 
penyajian cerita sebaiknya dalam bentuk media visual sedikit. 

Gambar merupakan media yang menarik perhatian dan disukai anak-anak.Karena 
dalam gambar terdapat bentuk-bentuk objek dan warna yang jelas, anak-anak mudah 
menggambarkan tokoh yang sebenarnya. Bentuk-bentuk penyajian cerita yang disarankan 
adalah sebagai berikut: 
1) Kartu Cerita 

 Kartu cerita adalah sebuah cerita yang berbentuk teks yang berisi catatan singkat 
dari bagian-bagian cerita secara beruntun, sebagai bahan bercerita.Adapun bentuk cerita ini 
disajikan dalam bentuk kartu. 
2) Gambar Seri 

Gambar seri adalah kumpulan beberapa gambar dimana ringkasan cerita 
dituliskan pada kertas tersendiri sebagai bahan bercerita. Cerita ini tidak berbentuk buku 
akan tetapi hanya berbentuk lembaran kertas yang saling berkaitan. 
3) Buku Cerita Bergambar 

Buku cerita bergambar adalah sebuah cerita berbentuk buku dimana terdapat 

gambar sebagai perwakilan cerita yang saling berkaitan.Selain ada gambar dalam buku 
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cerita tersebut juga terdapat tulisan yang mewakili cerita yang ditampilkan oleh gambar 
diatasnya. 

 
2.1.4.4. Pengertian Cerita Bergambar 

Cerita bergambar merupakan sebuah kesatuan cerita disertai dengan gambar-
gambar yang berfungsi sebagai penghias dan pendukung cerita yang dapat membantu 
proses pemahaman terhadap isi cerita tersebut. Menurut wikipedia the free encylopedia 
dalam Evantina (2011) cerita bergambar adalah suatu bentuk seni yang menggunakan 
gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan 

cerita.Gambar adalah suatu bentuk ekspresi komunikasi universal yang dikenal khayalak 
luas.Melalui cerita bergambar diharapkan pembaca dapat dengan mudah menerima 
informasi dan diskripsi cerita yang hendak disampaikan. 

 
2.1.4.5. Teknik Bercerita Mengunakan Cerita bergambar  

Bercerita dengan alat peraga buku bergambar dikategorikan sebagai reading aloud 
(membaca nyaring).Bercerita dengan media buku bergambar dipilih apabila guru memiliki 
keterbatasan pengalaman (guru belum berpengalaman bercerita), guru memiliki 
kekhawatiran kehilangan detail cerita, dan memiliki keterbatasan sarana cerita, serta takut 
salah berbahasa. 

Evantina (2011) menyatakan teknik-teknik membacakan cerita dengan alat 
peraga buku cerita bergambar adalah sebagai berikut : 

1) Pencerita sebaiknya membaca terlebih dahulu buku yang hendak dibacakan didepan 
anak. Guru memiliki keyakinan memahami cerita, menghayati unsur drama, dan 
melafalkan setiap kata dalam buku dengan tepat serta tahu pasti makna tiap-tiap kata 
tersebut. Dengan demikian konsentrasi anak terhadap cerita menjadi tidak terganggu 
dan rentang perhatian anak terhadap cerita manjadi 5 menit lebih panjang dari 

biasanya. Rentang perhatian yang lebih panjang tersebut merupakan salah satu ciri dari 
anak yang kreatif. 
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2) Pencerita tidak terpaku pada buku, sebaiknya guru memperhatikan reaksi anak saat 
membacakan buku tersebut. Hal ini bermanfaat bagi guru karena dengan melihat reaksi 
anak, guru dapat mendeteksi anak-anak yang kreatif, karena anak kreatif mempunyai 
reaksi yang kreatif serta belajar dengan cara- cara yang kreatif. Contoh dari reaksi 
kreatif tersebut adalah apabila guru bercerita anak-anak akan mengajukan pertanyaan, 
kemudian membuat tebak-tebakan sendiri yang akhirnya anak tersebut akan 
menemukan sendiri jawabannya. Hasil dari temuan tersebut merupakan awal dari ide 
kreatifnya. 

3) Pencerita membacakan cerita dengan lambat (slowly) dengan kalimat ujaran yang lebih 

dramatik daripada urutan biasa. Hal ini bertujuan agar anak dapat meresapi isi cerita 
yang disampaikan oleh guru sehingga anak dapat membangun imajinasinya dari cerita 
yang mereka dengar. Melalui imajinasi- imajinasinya tersebut anak membangun 
pengetahuan sehingga dapat melahirkan ide-ide yang dituangkan lewat cerita yang 
mereka bangun dari imajinasinya. 

4) Pada bagian-bagian tertentu, pencerita berhenti sejenak untuk memberikan komentar, 
atau meminta anak-anak memberikan komentar mereka. Dengan demikian dapat 
memberi kesempatan pada anak untuk berkomentar terhadap cerita yang disampaikan 
dan dapat merangsang anak untuk mengajukan pertanyaan seputar cerita yang 
disampaikan seperti tokoh, alur cerita dan akhir dari cerita tersebut. Pertanyaan-
pertanyaan tersebut yang merangsang anak untuk menemukan ide kreatifnya. 

5) Pencerita memperhatikan semua anak dan berusaha untuk menjalin kontak mata. 
Dengan menjalin kontak mata tersebut, guru dapat melihat anak-anak yang mempunyai 
rentang perhatian panjang, dimana rentang perhatian tersebut merupakan salah satu 
ciri anak kreatif. 

6) Pencerita sebaiknya sering berhenti untuk menunjukan gambar- gambar dalam buku, 
dan pastikan semua anak dapat melihat gambar tersebut. Dengan memberi 

kesempatan anak untuk melihat gambar, maka akan memberi kesempatan anak untuk 
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berfantasi dengan gambar tersebut. Anak yang mempunyai banyak fantasi dapat 
dikatakan sebagai anak yang kreatif. 

7) Pastikan bahwa jari selalu siap dalam posisi untuk membuka halaman selanjutnya. 
Anak-anak yang kreatif mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, mereka akan selalu 
bertanya-tanya khususnya tentang kelanjutan cerita yang dibacakan guru. Oleh karena 
itu guru harus selalu siap untuk memposisikan jarinya untuk membuka halaman 
selanjutnya. 

8) Pencerita sebaiknya melakukan pembacaan sesuai rentang atensi anak dan tidak 
bercerita lebih dari 10 menit. Hal ini bertujuan agar anak tidak bosan terhadap cerita 

yang disampaikan oleh peneliti. Kebosanan tersebut akan menghambat proses belajar 
karena jika anak- anak bosan mereka tidak akan bisa berekplorasi sesuai dengan apa 
yang mereka kehendaki. Karena dengan bereksplorasi anak membangun rasa percaya 
diri. Rasa percaya diri itulah yang akan menjadi bekal anak untuk mengorganisasikan 
kemampuan diri. Dari keberhasilan anak mengorganisasikan kemampuan diri itu 
nantinya yang akan dipergunakan anak untuk menjadi pemimpin baik itu dirinya sendiri 
maupun kelompoknya. Karena ciri dari anak kreatif itu sendiri adalah anak mampu 
mengorganisasikan kemampuan diri yang menakjubkan. 

9) Pencerita sebaiknya memegang buku disamping kiri bahu bersikap tegak lurus kedepan. 
10) Saat tangan kanan pencerita menunjukan gambar, arah perhatian disesuaikan dengan 

urutan cerita. 
11) Pencerita memposisikan tempat duduk di tengah agar anak bisa melihat dari berbagai 

arah sehingga anak dapat melihat gambar secara keseluruhan. 
12) Pencerita melibatkan anak dalam cerita supaya terjalin komunikasi multiarah. 

Komunikasi yang multiarah tersebut akan merangsang anak untuk terlibat dengan 
kegiatan bercerita tersebut. Apabila anak terlibat dalam kegiatan cerita maka anak akan 
mendapatkan kosakata baru lebih banyak. Kosakata tersebut akan menjadi bekal anak 

untuk menjadi pencerita alami. Hal ini dikarenakan anak yang kreatif menikmati 
permainan dengan kata-kata serta sebagai pencerita yang alami. 
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13) Pencerita tetap bercerita pada saat tangan membuka halaman buku. 
14) Pencerita sebaiknya menyebutkan identitas buku, seperti judul buku dan pengarang 

supaya anak-anak belajar menghargai karya orang lain. Dengan guru menyebutkan 
judul dan pengarangnya, kosakata anak menjadi bertambah. Kosakata tersebut yang 
akan mendorong anak untuk mengembangkan imajinasi dalam cerita yang dibuatnya. 

2.1.5. Pembelajaran dengan Menggunakan Cerita Bergambar 
1.1.5.1. Langkah-langkah Pembelajaran  

Dick dan Carey 1978 dalam Evantina (2011) menyebutkan bahwa ada 5 
komponen strategi pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian 

informasi, partisipasi peserta didik, tes dan kegiatan lanjutan. Kegiatan pembelajaran 
pendahuluan itu sama dengan kegiatan awal, penyampaian informasi dan partisipasi 
peserta didik masuk dalam kegiatan inti, tes dan kegiatan lanjutan masuk dalam kegiatan 
akhir. 
1) Kegiatan Pembelajaran Pendahuluan (Kegiatan Awal) 
Kegiatan pendahuluan sebagai bagian dari suatu sistem pembelajaran secara keseluruhan 
memegang peranan penting. Pada bagian ini diharapkan guru dapat menarik minat peserta 
didik atas materi yang akan disampaikan. Secara spesifik, kegiatan pembelajaran 
pendahuluan dapat dilakukan melalui tehnik-tehnik berikut: 
a) Menjelaskan tujuan pembelajaran khusus yang diharapkan dapat dicapai oleh 
semua peserta didik di akhir kegiatan pembelajaran. Dengan demikian peserta didik akan 
menyadari pengetahuan, keterampilan, sekaligus manfaat yang diperoleh setelah 
mempelajari pokok bahasan tersebut. Dalam menyampaikan tujuan hendaknya guru 
menggunakan kata-kata dan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. 
b) Melakukan apersepsi, yaitu berupa kegiatan yang merupakanjembatan antara 
pengetahuan lama dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Menunjukkan kepada 
peserta didik tentang eratnya hubungan antara pengetahuan yang telah mereka miliki 

dengan pengetahuan yang akan dipelajari. 
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2) Kegiatan inti 

    Yang termasuk dalam kegiatan inti adalah penyampaian informasi dan partisipasi 
pesertadidik. 

a) Penyampaian informasi 
Penyampaian informasi sering dianggap sebagai suatu kegiatan yang paling 

penting dalam proses pembelajaran. Artinya, tanpa ada kegiatan pendahuluan yang 
menarik atau menarik perhatian siswa dalam belajar maka kegiatan penyampaian 
informasi ini menjadi tidak berarti. Guru harus mampu menyampaikan informasi dengan 

baik, tetapi tidak melakukan kegiatan pendahuluan dengan mulus akan menghadapi 
kendala dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dalam kegiatan ini guru juga harus 
memahami dengan baik situasi dan kondisi yang dihadapinya. Dengan demikian, informasi 
yang disampaikan dapat diterima oleh siswa dengan baik. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam penyampaian informasi, antara lain: 

1. Urutan penyampaian 
Urutan penyampaian materi harus menggunakan pola yang tepat. Urutan materi 

yang diberikan berdasarkan tahapan berfikir dari hal-hal yang bersifat konkret ke hal-hal 
yang bersifat abstrak atau dari hal-hal yang sederhana atau mudah ke hal-hal yang lebih 
kompleks atau sulit dilakukan. Selain itu, perlu juga diperhatikan apakah suatu materi harus 
disampaikan secara berurutan atau boleh melompat-lompat atau bolak-balik, misalnya teori 
ke praktik atau dari praktik ke teori. Urutan penyampaian informasi yang sistematis akan 
memudahkan siswa cepat memahami apa yang ingin disampaikan oleh gurunya. 
2. Ruang lingkup materi yang disampaikan 
Ruang lingkup materi adalah besar kecilnya materi yang disampaikan. Ruang lingkup materi 
sangat bergantung pada karakteristik siswa dan jenis materi yang dipelajari. Pada umumnya 
ruang lingkup materi sudah tergambar pada saat penentuan tujuan pembelajaran. 
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3. Materi yang akan disampaikan 
Materi pelajaran pada umumnya merupakan gabungan antara jenis materi yang berbentuk 
pengetahuan (fakta dan informasi yang terperinci), keterampilan (langkah-langkah, 
prosedur, keadaan, dan syarat-syarat tertentu), dan sikap (berisi pendapat, ide, saran, atau 
tanggapan). Merril(1977) membedakan isi pelajaran menjadi 4 jenis, yaitu: fakta, konsep, 
prosedur dan prinsip. Dalam isi pelajaran ini terlihat masing-masing jenis pelajaran sudah 
pasti memerlukan strategi penyampaian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk 
menentukan strategi pembelajaran, guru harus terlebih dahulu memahami jenis materi yang 
akan disampaikan agar diperoleh strategi pembelajaran yang sesuai. 

b) Partisipasi Peserta Didik 
Berdasarkan prinsip student centered, siswa merupakan pusat dari suatu 

kegiatan belajar. Hal ini dikenal dengan istilah CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang 
diterjemahkan dari SAL (student active training), yang maknanya adalah bahwa proses 
pembelajaran akan lebih berhasil apabila siswa secara aktif melakukan latihan secara 
langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan.( Dick dan Carey, 
1978, dalam Hamzah (2008)).  Beberapa hal yang berhubungan dengan partisipasi peserta 
didik, yaitu sebagai berikut: 
1. Latihan dan praktik 
Latihan dan praktik seharusnya dilakukan setelah siswa diberi informasi tentang suatu 
pengetahuan, sikap dan ketrampilan tertentu. 
2. Umpan balik 
a) Setelah siswa menunjukan perilaku sebagai hasil belajarnya, maka guru 
memberikan umpan balik (feedback) terhadap hasil belajar tersebut. Melalui umpan balik 
yang diberikan oleh guru, siswa akan segera mengetahui apakah jawaban dari kegiatan 
yang mereka lakukan benar/salah, tepat/tidak tepat, atau ada sesuatu yang diperbaiki. 
Umpan balik dapat berupa penguatan 

Serangkaian tes yang digunakan oleh guru adalah untuk mengetahui: 
1. Apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. 
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2. Apakah pengetahuan sikap dan keterampilan telah benar-benar dimiliki oleh siswa atau 
belum. 

Pelaksanaan tes biasanya dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran setelah siswa 
melalui berbagai proses pembelajaran, penyampaian informasi berupa materi pelajaran, 
pelaksanaan tes juga dilakukan setelah siswa melakukan latihan atau praktik. 
b) Kegiatan lanjutan 

Kegiatan yang dikenal dengan istilah follow up dari suatu hasil kegiatan yang telah 
dilakukan seringkali tidak dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dalam kenyataannya, setiap 
kali setelah tes dilakukan selalu saja terdapat siswa yang berhasil dengan bagus atau diatas 

rata-rata, tetapi mereka hanya menguasai sebagian atau cenderung di rata-rata tingkat 
penguasaan. Siswa seharusnya menerima tindak lanjut yang berbeda sebagai konsekuensi 
dari hasil belajar yang bervariasi tersebut. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu ada 
komponen-komponen yang membentuknya atau urutan kegiatan pembelajaran, sehingga 
kegiatan pembelajran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama adalah 
kegiatan awal atau pendahuluan, dalam pemdahuluan guru membuka kegiatan 
pembelajaran dengan doa, guru melakukan absensi, guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan melakukan apersepsi. Langkah kedua adalah kegiatan inti, dalam 
kegiatan inti guru menyampaikan informasi atau materi yang akan dipelajari dan ada 
partisipasi dari siswa. Jadi pada kegiatan inti, setelah guru menyampaikan informasi siswa 
melakukan praktik atau latihan sesuai dengan materi yang dipelajari, kemudian guru 
memberikan umpan balik sehingga siswa dapat mengetahui apakah jawaban dari kegiatan 
yang mereka lakukan benar atau salah.Kemudian yang ketiga adalah kegiatan akhir.Pada 
kegiatan akhir, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari, kemudian 
guru memberikan tes dan guru melakukan tindak lanjut. 
2.1.5.2. Langkah-langkah Mengajar menggunakan cerita bergamba 
               Evantina (2011) menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan pada      saat  
bercerita menggunakan cerita bergambar adalah sebagai berikut:  
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1. Peneliti membaca dan memahami cerita yang akan diceritakan di depan  anak. 
2. Peneliti mengatur posisi tempat duduk siswa agar siswa nyaman saat mendengarkan 

cerita dan siswa dapat melihat gambar-gambar yang ditunjukkan oleh peneliti. 
3. Sebelum bercerita, peneliti menyebutkan identitas buku. Seperti judul buku dan 

pengarangnya, supaya anak-anak belajar menghargai karya orang lain. 
4. Peneliti bercerita dengan lambat (slowly) dengan kalimat ujaran yang lebih dramatik 

daripada urutan biasa. 
5. Pada bagian tertentu, peneliti berhenti sejenak untuk memberikan komentar atau 

meminta komentar dari anak-anak. 

6. Peneliti memperhatikan semua anak dan berusaha menjalin kontak mata. 
7. Peneliti sebaiknya melakukan pembacaan sesuai rentang atensi anak dan tidak bercerita 

lebih dari 10 menit. 
8.  Peneliti melibatkan siswa dalam cerita supaya terjalin komunikasi yang multiarah. 
         Dengan persiapan yang matang, peneliti dapat lebih siap untuk bercerita di depan 
siswa. Tempat duduk dapat diatur oleh peneliti agar siswa dapat melihat gambar-gambar 
yang ditunjukkan peneliti dengan jelas dan dapat mendengarkan cerita dengan 
jelas.Antusiasme anak juga perlu diperhatikan oleh peneliti.Peneliti harus becerita dengan 
lambat, sering berhenti untuk meminta pendapat dari siswa, dan setiap sepuluh menit 
harus berhenti supaya anak tidak bosan.Langkah-langkah yang dilakukan peneliti harus 
sistematis demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Adapun langkah-langkah yang harus 
dilaksanakan peneliti adalah : 

1. Peneliti harus memahami terlebih dahulu cerita yang akan diceritakan. 
2. Guru mengkondisikan kelas supaya siswa dapat lebih antusias pada saat 

pembelajaran dilaksanakan. 
3. Peneliti menyajikan cerita bergambar semenarik mungkin agar siswa tetap dapat 

mengikuti jalannya pembelajaran dengan perhatian yang tidak terpecah-pecah. 
4. Peneliti harus menjaga komunikasi dengan seluruh siswa agar terjalin komunikasi yang 

multiarah dalam pembelajaran. 
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2.2.   Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Pada dasarnya suatu penelitian yang akan dibuat dapat memperhatikan penelitian 
lain yang dapat dijadikan rujukan dalam mengadakan penelitian. Adapun penelitian 
terdahulu yang hampir sama diantaranya sebagai berikut : Nur Athiatul Maula (2008) dalam 
skripsinya yang berjudul Efektivitas Mendengar Cerita Fiksi Terhadap Peningkatan 
Kreativitas Verbal Anak menyimpulkan bahwa cerita fiksi dapat mengembangkan imajinasi, 
mengembangkan perbendaharaan kata, menyampaikan ide atau gagasan yang orisinal, 
selain itu juga dapat merangsang anak berpikir kritis, imajinatif dan kreatif. Dengan demikian 

cerita fiksi sangat efektif untuk meningkatkan kreativitas anak. 
Dwi Irawati (2007) dalam skripsinya yang berjudul Pembelajaran Kemampuan 

Menyimak Dengan Metode Bercerita di Taman Kanak-Kanak Jatipuro II Kecamatan Jatipuro 
Karanganyar disimpulkan bahwa (1) implementasi pembelajaran kemampuan menyimak 
menggunakan teknik dramatisasi dan alat peraga lebih efektif untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan. (2) Anak yang dapat menceritakan kembali berturut-turut dari pertemuan 
pertama sampai ketiga adalah 3 anak, 14 anak, dan 18 anak. Cerita yang dibawakan anak-
anak tersebut sesuai dengan cerita. (3) manfaat yang dapat diambil dari pembelajaran 
kemampuan menyimak antara lain: pada umumnya anak-anak senang dengan kegiatan 
bercerita, kegiatan bercerita dapat melatih anak untuk mendengarkan dan menjadi 
penyimak yang kritis dan kreatif, guru dapat menjalin keakraban dengan anak-anak melalui 
kegiatan bercerita, guru dapat lebih mengenal karakter anaknya, dan tidak memerlukan 
biaya besar. 

Skripsi Nur Athiatul Maula mengkaji tentang kegiatan mendengar cerita fiksi dapat 
meningkatkan kreativitas verbal anak.Dengan cerita fiksi anak dapat mengembangkan 
imajinasinya, perbendaharaan kata, penyampaian ide, anak dapat berpikir kritis, imajinatif, 
dan kreatif. Skripsi Dwi Irawati mengkaji tentang pembelajaran kemampuan menyimak 

dengan metode bercerita dapat mengasah kreativitas anak dalam menceritakan kembali 
cerita dan mengasah kemampuan anak untuk menjadi pencerita yang alami. Selain menjadi 
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pencerita yang alami, anak juga terlatih untuk mendengarkan dan menjadi penyimak yang 
kritis dan kreatif. 

Penelitian-penelitian tersebut di atas walaupun berbeda akan tetapi masih 
berhubungan dengan penelitian ini. Dengan demikian penelitian di atas mendukung 
penelitian ini.Pada penelitian ini menekankan penggunaan cerita bergambar dalam 
hubungannya dengan hasil belajar siswa kelas I SD Negeri Kecandran 01 Kecamatan 
Sidomukti. 
 
2.3 Kerangka Berpikir 

    Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan hasil belajar antara kelas 
kontrol dan kelas eksperimen dimana kelas kontrol pembelajaran dilakukan dengan 
pembelajaran ceramah dan kelas eksperimen pembelajaran dilakukan dengan 
menggunakan alat peraga cerita bergambar . Untuk pretest diambil dari alat evaluasi pada 
kelas uji coba dan hasil pretest kedua kelas (kelas kontrol dan kelas eksperimen) di uji beda 
rata-rata tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Kemudian dilakukan 
pembelajaran yang menggunakan cerita bergambar  pada kelas eksperimen dan 
pembelajaran secara konvensional pada kelas kontrol, hasil belajar dari kedua kelompok di 
lakukan uji beda rata-rata apakah penggunaan cerita bergambar  berpengaruh yang 
signifikan terhadap rata-rata hasil belajar siswa. Apabila dilihat dalam bagan akan terlihat 
pada bagan berikut. 
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Gambar 1 : Kerangka Berpikir 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2.4. Hipotesis Penelitian 
      Hipotesis adalah dugaan sementara yang dianggap dapat dijadikan jawaban dari suatu 

permasalahan yang timbul. Hipotesis merupakan kesimpulan yang nilai kebenarannya 
masih diuji, melihat permasalahan dan teori yang telah dikemukakan di atas dapat penulis 
rumuskan : 
Ho : µ1 =   µ2: Tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara penerapan metode 

cerita bergambar dengan penerapan metode pembelajaran ceramah terhadap hasil 
belajar siswa kelas I SD Negeri Kecandran 01Kecamatan Sidomukti  Semester II 
Tahun Pelajaran 2011/2012. 
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Ha : µ1 ≠ µ2:  Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara penerapan metode 
cerita bergambar dengan penerapan metode pembelajaran ceramah terhadap 
hasil belajar siswa kelas I SD Negeri Kecandran 01Kecamatan Sidomukti  
Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012


