
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Hakikat Efektivitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2004), efektif berarti 

membawa hasil; berhasil guna. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat 

berhasil guna bagi siswanya. Dengan kata lain, pembelajaran efektif adalah 

pembelajaran yang memudahkan murid belajar sesuatu yang bermanfaat, 

seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, cara hidup serasi dengan sesama 

atau sesuatu hasil belajar yang diinginkan, sehingga dapat memberikan 

manfaat bagi siswa-siswanya. 

Efektivitas berhubungan dengan hasil yang dicapai atau pencapaian 

tujuan dan sasaran. Oleh karena itu efektivitas sering dinyatakan sebagai 

hasil guna. Dalam hal ini Emerson (dalam Handayaningrat, 1998: 36) 

mendefinisikan efektivitas sebagai pengukuran dalam arti pencapaian tujuan 

atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jelasnya bila sasaran atau 

tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah 

efektif. Jadi kalau tujuan atau sasaran tidak selesai dengan waktu yang telah 

ditentukan maka pekerjaan itu tidak efektif.  
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Sementara definisi efektivitas menurut pendapat Siagian 

(1997:112) adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan 

prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan 

mutu tertentu dan tepat pada waktunya. Berarti efektivitas sebagai 

orientasi kerja menyoroti 4 (empat) hal, yaitu:  

1) Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan 

yang sudah ditentukan dan dibatasi. 

2) Jumlah dan mutu barang yang harus dihasilkan telah ditentukan. 

3) Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu telah 

ditetapkan.  

4) Tata cara yang ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah 

dirumuskan.  

Menurut Gibson dkk (1998: 25-27), ada tiga macam pandangan 

mengenai efektivitas kerja yaitu: efektivitas kerja individu, efektivitas 

kerja kelompok dan efektivitas kerja organisasi. Efektivitas individu 

merupakan tingkat efektivitas yang paling dasar. Dari pandangan ini 

tampak suatu penekanan atas prestasi/hasil kerja yang dicapai oleh 

tiap-tiap individu. Tugas yang harus dilaksanakan ditetapkan sebagai 

bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Prestasi kerja 

individu dinilai secara rutin lewat proses evaluasi hasil karya yang 

merupakan dasar bagi kenaikan gaji, promosi dan imbalan lain yang 

tersedia dalam organisasi. 
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Efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari 

seluruh anggotanya. Setiap kelompok kerja akan berusaha untuk 

mencapai tujuan kelompok atau prestasi kelompok seperti yang 

diharapkan. Bagi organisasi efektivitas kelompok merupakan hasil, 

prestasi akhir yang dicapai individu dan kelompok dari organisasi 

yang bersangkutan.  

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan 

kelompok. Efektivitas organisasi adalah lebih banyak dari jumlah 

efektivitas individu maupun kelompok. Hal ini karena adanya proses 

sinergistis dari organisasi. Proses ini akan berakibat hasil yang dicapai 

oleh organisasi akan lebih tinggi tingkatnya daripada jumlah hasil kerja 

yang dicapai oleh tiap-tiap bagian. 

Efektivitas merupakan konsep yang dapat diukur dengan 

kriteria-kriteria tertentu. Usaha mengukur efektivitas menurut Gibson 

dkk (1998: 122) adalah dengan kriteria yang berlainan pada waktu 

menilai efektivitas. Menurut waktunya efektivitas terbagi dalam 

efektivitas jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk 

dimensi waktu jangka pendek, ukurannya adalah produksi (productive), 

efisiensi (efficiency). Dimensi waktu jangka menengah, ukurannya 

adalah dapat menyesuaikan diri (adapptioness) dan perkembangan 

(development). Sedangkan untuk dimensi waktu jangka panjang, 

ukurannya adalah kemampuan organisasi untuk mempertahankan hidup 

dalam lingkungannya. 
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2.1.2 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar adalah proses yang kompleks yang terjadi pada semua 

orang dan belangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke 

liang lahat nanti. Sebagai pertanda bahwa seseorang telah melakukan 

belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada dirinya. Sudjana 

(1989: 46) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Sedangkan 

menurut pendapat Winkel (1989: 36) bahwa belajar merupakan 

aktifitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan–perubahan dalam 

pengetahuan, keterampilan, pemahaman dan nilai sikap. Perubahan ini 

bersifat konstan dan bertahap. Seperti dari tidak tahu menjadi tahu, 

dari kurang mengerti menjadi mengerti, dari tidak bisa menjadi 

terampil, dari pembohong menjadi jujur, dari pembangkang menjadi 

penurut dari kurang takwa menjadi lebih takwa, dan masih banyak 

contoh perubahan tingkah laku yang lain. Perubahan tersebut tingkah 

laku dapat berupa aspek kognitif, afektif maupun psikomotor.  

Nasution (1996: 3) menyampaikan pandangannya bahwa belajar 

dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

memungkinkan timbulnya atau perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari terbentuknya respon utama, dengan syarat bahwa perubahan atau 

munculnya tingkah baru itu bukan disebabkan oleh adanya 

kematangan atau oleh adanya perubahan sementara karena sesuatu hal. 
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Pendapat senada diuraikan Snelbecker (dalam Nasution (1996: 3) yang 

memberikan batasan sebagai berikut: (1) belajar harus mencakup 

tingkah laku, (2) tingkah laku tersebut harus berubah dari tingkat yang 

paling sederhana sampai yang kompleks, (3) proses perubahan tingkah 

laku tersebut harus dapat dikontrol sendiri atau dikontrol oleh faktor-

faktor eksternal. 

Pembelajaran adalah identik dengan proes belajar mengajar 

yang merupakan pemahaman keterampilan, sikap dan ilmu 

pengetahuan. Dalam prosesnya melalui penyampaian materi secara 

penuh yang menengahi pembelajaran. Didukung oleh berbagai 

komponen meliputi siswa, sebagai pebelajar, guru sebagai pembelajar, 

kurikulum berfungsi mengorganisasikan tujuan dan isi pelajaran 

sebagai bahan, alat sebagai fasilitas/media pembelajaran, lingkungan 

merupakan konteks terjadinya pengalaman belajar dan sebagainya. 

Komponen-komponen tersebut saling mendukung sehingga saling 

berinteraksi didalamya. Kondisi ini diciptakan oleh guru untuk 

membuat belajar para siswanya.   

Menurut pendapat Gagne dan Brigs (1978: 3), pembelajaran 

juga dapat digambarkan sebagai usaha mencapai tujuan untuk 

mendorong orang lain dalam belajar. Hal ini dapat ditangkap sebuah 

pengertian bahwa pembelajaran lebih menggambarkan usaha guru 

dengan seluruh kegiatan dan keputusan tindakan untuk menumbuhkan 
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terjadinya proses belajar bagi siswanya sesuai rumusan tujuan yang 

ditetapkan, sebagai sasarannya adalah siswa belajar. Dalam hal ini, 

guru dapat memfasilitasi terjadinya proses belajar. Mengajar 

merupakan suatu aktifitas profesional yang memerlukan keterampilan 

tingkat tinggi dan mencakup pengambilan keputusan. Guru akan 

dikatakan berhasil manakala dapat menghasilkan kegiatan belajar pada 

diri siswa. Jadi hakekat guru mengajar adalah segala upaya guru 

dalam mengelola proses pembelajaran membuat siswa belajar untuk 

mencapai kompetensi secara efektif dan efisien. Keberhasilan guru 

dalam menciptakan belajar pada diri siswa sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan yang dimiliki guru.   

Menurut pendapat Sadiman, dkk (2006: 11) bahwa proses 

belajar mengajar pada hakekatnya adalah proses komunikasi, yaitu 

penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/media tertentu 

ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, media dan penerima pesan 

sebagai komponen proses komunikasi. Pesan yang dikomunikasikan 

adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Pesan yang 

ada dalam kurikulum dituangkan oleh guru ke dalam simbol-simbol 

komunikasi dalam bentuk verbal yang berbentuk kata-kata lisan atau 

tulisan, maupun simbol non verbal atau visual. Proses penuangan 

pesan ke dalam simbol-simbol komunikasi ini disebut encoding. 

Proses penafsiran simbol-simbol komunikasi yang mengandung 

pesan-pesan tersebut disebut decoding. 
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Dalam pembelajaran guru berusaha sedapat mungkin 

menciptakan kondisi dan memberikan perlakuan yang sesuai dengan 

karakteristik masing-masing siswa. Dengan demikian diharapkan 

benar-benar akan membuahkan kegiatan belajar bagi siswanya. Hal 

yang perlu perhatian guru adalah agar bisa terjadi kegiatan belajar 

pada siswa. Maka siswa harus dapat secara aktif melakukan interaksi 

dengan berbagai sumber. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar 

hanya mungkin terjadi jika ada interaksi antara siswa dengan sumber-

sumber belajar. Sejalan dengan itu Nadler (1981: 3) mendefinisikan 

belajar dan mengajar sama dengan learning and teaching. 

Learning is the equisition of new skills, attitudes and 
knowledge. Teaching is the general process of enabling the 
learner to acquire the learning. Teaching can range from the 
stand up cllassroom presenter to fully mechine mediated 
instruction with no instructor in sight, (same refer to this as use 
of hight technology). Teaching can use a facilitator who does 
little more than help the learner find appropriate recources for 
the learning. Teaching, abviously cover with wide range of 
behaviour, using both people and machine. 

 

Menurut Nadler (1981: 3) bahwa belajar pada hakikatnya adalah 

menambah ketrampilan baru, memperbaiki sikap, dan memperkaya 

ilmu pengetahuan. Mengajar merupakan suatu keseluruhan proses 

yang membantu pebelajar dalam belajar. Peran guru adalah 

menyediakan, menunjukkan, membimbing dan memotivasi siswa agar 

mereka dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar yang ada. 

Bukan hanya sumber belajar yang berupa orang, melainkan juga 
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sumber-sumber yang lain, yang sengaja dirancang untuk keperluan 

pembelajaran. 

Senada dengan pendapat di atas Newby (2000: 84) 

mengemukakan bahwa “Learning is persisting change in human 

performance or performance potential (brought) about as a result of 

the lenear’s interaction with the environment”. (Pembelajaran adalah 

suatu perubahan yang tetap terhadap pencapaian manusia atau 

pencapaian potensi yang dibawa sejak lahir sebagai hasil interaksi 

indivdu dengan lingkungannya). Hasil pembelajaran yang diperoleh 

juga dari interaksi siswa dengan lingkungan yang sengaja dirancang 

guru dalam pembelajaran. Lingkungan adalah konteks terjadinya 

pengalaman belajar. Dalam kaitannya dengan lingkungan perlu adanya 

perhatian tentang lingkungan fisik dan lingkungan non fisik yang 

menunjang situasi interaksi belajar mengajar secara optimal.  

Berkaitan dengan pembelajaran, Meier (2003: 55) 

mengemukakan bahwa pembelajaran yang baik adalah melibatkan 

orang pada banyak tingkatan secara simultan dan memanfaatkan 

seluruh saraf reseptor, indera, jalan dalam sistem total otak / tubuh 

seseorang. Dalam belajar tidak hanya akan menyerap satu hal ada satu 

waktu secara linier, melainkan akan menyerap banyak hal sekaligus. 

Bagaimanapun juga otak bukan prosesor berurutan, melainkan 

merupakan prosesor yang paralel. Otak akan berkembang pesat jika 

ditantang untuk melakukan banyak hal sekaligus.  
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2.1.3 Peranan Guru dalam Pembelajaran  

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Oleh sebab itu, pemerintah telah menetapkan 

guru sebagai pendidikan profesional. Hal tersebut sebagaimana 

disebutkan dalam Undang–Undang Guru dan Dosen, khususnya pada 

Pasal 1 Ayat 1 dan 3 sebagai berikut: 

Ayat 1.  
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 
Ayat 3.  
Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 
memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang 
memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan 
pendidikan profesi. 
 

Kedudukan sebagai seorang profesional menjadikan profesi 

guru memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Untuk menjadi guru 

diperlukan syarat-syarat khusus. Sebagai guru yang profesional harus 

menguasai betul seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan 

berbagai ilmu pengetahuan lainya yang diperlukan. 

Sebagai seorang profesional di bidang pendidikan, guru harus 

mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengelola Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM). Kemampuan guru dalam mengelola 

kegiatan belajar mengajar diantaranya dapat dilihat dari 

kemampuannya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. 

Menurut Rusman (2009: 355) ada beberapa hal yang menjadi kriteria 
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dalam mengukur kemampuan guru merancang atau merencanakan 

pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. Kriteria perencanaan 

pembelajaran yang baik meliputi:  

a)  Tujuan pembelajaran yang mencakup Standar Kompetensi, 

indikator, dan ranah tujuan (komprehensif) harus sesuai 

kurikulum.  

b)  Bahan belajar harus sesuai dengan tujuan, disusun secara 

sistematis, sesuai kurikulum dan memberi bahan pengayaan.  

c)  Strategi/Metode pembelajaran, metode harus sesuai dengan tujuan, 

materi, penentuan langkah-langakah pebelajaran sesuai dengan 

metode, alokasi waktu sesuai dengan proporsi, metode berdasarkan 

kemampuan siswa, dan memberikan pengayaan. 

d)  Media pembelajaran disesuaikan dengan tujuan, materi, kondisi 

kelas, jenis evaluasi, kemampuan guru, serta kebutuhan dan 

perkembangan siswa.  

e)  Evaluasi mengacu pada tujuan, bentuk evaluasi, jenis evaluasi, 

alokasi waktu, dan kaidah evaluasi. 

Kemampuan guru dalam mengelola KBM dapat dilihat dari 

beberapa aspek. Menurut Rusman (2009: 356) kriteria melaksanakan 

pembelajaran yang baik meliputi hal-hal sebagai berikut:  

a)  Kemampuan membuka pembelajaran sebaiknya menarik perhatian 

siswa, memberi motivasi awal, memberi apersepsi, menyampaikan 

tujuan, memberi acuan bahan belajar yang akan diberikan.  
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b)  Sikap guru dalam proses pembelajaran seharusnya jelas artikulasi 

suara, variasi gerakan badan tidak mengganggu perhatian siswa, 

antusiasme dalam penampilan, mobilitas posisi mengajar.  

c)  Penguasaan bahan belajar harus sesuai dengan langkah-langkah 

dalam RPP, jelas dalam menyampaikan bahan belajar, jelas dalam 

memberikan contoh, memiliki wawasan yang luas dalam 

penyampaian bahan belajar.  

d)  Proses Pembelajaran (KBM) mencakup kesesuaian metode dengan 

bahan belajar, penyajian bahan belajar sesuai dengan 

tujuan/indikator yang telah ditetapkan, terampil dalam menanggapi 

dan merespon pertanyaan siswa, serta ketepatan dalam penggunaan 

alokasi waktu yang disediakan.  

e)  Kemampuan menggunakan media pembelajaran diantaranya: 

memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media, kesesuaian 

media dengan materi, terampil dalam penggunaan media, 

meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

f)  Evaluasi pembelajaran yang baik memiliki kriteria penilaian 

relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan, menggunakan bentuk 

dan jenis ragam penilaian, sesuai RPP.  

g)  Kemampuan menutup pembelajaran meliputi: meninjau kembali 

materi yang telah diberikan, memberi kesempatan bertanya dan 

menjawab pertanyaan, memberi kesimpulan pembelajaran.  
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h)  Tindak lanjut/ follow up sebaiknya mampu memberi tugas individu 

maupun kelompok, memberi informasi materi yang akan datang, 

memotivasi siwa untuk selalu rajin belajar. 

Pentingnya peranan guru ditegaskan oleh Sudrajat (2008: 4) 

yang menyatakan efektivitas dan efisiensi belajar individu di sekolah 

sangat bergantung kepada peran guru. Syamsuddin (dalam Sudrajat, 

2008) mengemukakan bahwa dalam pengertian pendidikan secara 

luas, seorang guru yang ideal seyogyanya dapat berperan sebagai: 

1. Konservator (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber 

norma kedewasaan; 

2. Inovator (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan; 

3. Transmitor (penerus) sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta 

didik; 

4. Transformator (penterjemah) sistem-sistem nilai tersebut melalui 

penjelmaan dalam pribadinya dan perilakunya, dalam proses 

interaksi dengan sasaran didik; 

5. Organisator (penyelenggara) terciptanya proses edukatif yang 

dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal (kepada pihak 

yang mengangkat dan menugaskannya) maupun secara moral 

(kepada sasaran didik, serta Tuhan yang menciptakannya). 

Dalam pengertian pendidikan yang terbatas, Abin Syamsuddin 

dengan mengutip pemikiran Gage dan Berliner, mengemukakan peran 

guru dalam proses pembelajaran peserta didik, yang mencakup: 
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1. Guru sebagai perencana (planner) yang harus mempersiapkan apa 

yang akan dilakukan di dalam proses belajar mengajar (pre-

teaching problems). 

2. Guru sebagai pelaksana (organizer), yang harus dapat 

menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan 

mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana, di 

mana ia bertindak sebagai orang sumber (resource person), 

konsultan kepemimpinan yang bijaksana dalam arti demokratik & 

humanistik (manusiawi) selama proses berlangsung (during 

teaching problems). 

3. Guru sebagai penilai (evaluator) yang harus mengumpulkan, 

menganalisa, menafsirkan dan akhirnya harus memberikan 

pertimbangan (judgement), atas tingkat keberhasilan proses 

pembelajaran, berdasarkan kriteria yang ditetapkan, baik mengenai 

aspek keefektifan prosesnya maupun kualifikasi produknya. 

Ada 7 peran guru menurut WF Connell (1972, dalam 

http://www.sekolahdasar.net/2011/11/peran-guru-dalam-mencerdas-

kan-bangsa.html), yaitu; (1) pendidik (nurturer), (2) model, (3) 

pengajar dan pembimbing, (4) pelajar (learner), (5) komunikator 

terhadap masyarakat setempat, (6) pekerja administrasi, serta (7) 

kesetiaan terhadap lembaga. 

Peran guru yang pertama dan utama adalah sebagai pendidik. 

Guru menciptakan suasana belajar di kelas yang tidak hanya dibatasi 
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oleh dinding, dengan sebelumnya melaksanakan perencanaan. Guru 

meneruskan atau transmisi ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-

nilai lain yang sejenis yang belum diketahui anak dan seharusnya 

diketahui oleh anak. Selain itu juga berusaha agar anak mampu untuk 

menemukan sendiri ilmu pengetahuan itu. Sebagai bekal anak untuk 

melanjutkan ke jenjang berikutnya. 

Guru sebagai model adalah guru sebagai contoh atau teladan 

bagi anak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tentu saja 

karena model haruslah yang baik, segala tingkah lakunya tidak 

bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat. 

Segala bentuk penyimpangan tidak akan terjadi jika guru, orang tua 

dan masyarakat mampu memberikan teladan yang baik bagi anak, 

potensi untuk berbuat yang melanggar norma, aturan itu akan semakin 

minim. 

Guru sebagai pembimbing adalah guru berusaha membimbing 

anak agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, 

membimbing anak agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian itu ia dapat 

tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. 

Setiap anak memiliki keunikan yang berbeda, sehingga hubungan guru 

dan anak bisa lebih bersifat lebih dekat, guru harus mampu mengenali 

kesulitan anak dan mengembangkan setiap potensi dan minat anak. 
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Proses yang terjadi di kelas bukanlah pengajaran tapi 

pembelajaran. Konsekuensinya adalah semua yang ada di dalam kelas 

itu belajar, guru bukan sedang mengisi botol kosong tapi mengajak 

untuk menemukan sendiri dengan bimbingan guru. Dalam kegiatan 

pembelajaran guru senantiasa merefleksi apa yang telah dilakukannya 

dalam proses belajar. Jika ada hasil belajar yang kurang memuaskan 

atau kondisi kelas dan anak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan 

guru bisa mengadakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 

menjadikan guru untuk belajar, mempelajari teori dan mencoba untuk 

mempraktekannya untuk memperbaiki hasil belajar anak. 

Peranan guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat. 

Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di 

segala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan 

kemampuannya pada bidang-bidang dikuasainya. Guru bisa menjadi 

agen perubahan di dalam masyarakat. Sebagai pengagas atau 

mengkomunikasikan ide-ide untuk pembangunan masyarakat. 

Khususnya bagi guru yang bertugas di daerah terpencil yang memang 

guru adalah satu-satunya profesi yang mampu memberikan pendidikan 

tidak hanya pada anak tetapi juga masyarakat sekitar.  

Guru sebagai administrator. Seorang guru tidak hanya sebagai 

pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang 

pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut 

bekerja secara administrasi teratur. Administrasi sekolah adalah 
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pengaturan dan pendayagunaan segenap sumber daya sekolah secara 

efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pendidikan agar tujuan 

pendidikan di sekolah tercapai secara optimal. 

Guru harus setia terhadap lembaga, saat ini banyak guru enggan 

untuk ditempatkan di daerah terpencil, seharusnya itu tidak terjadi. 

Guru sebagai profesi yang menekankan pada kesetiaan pada lembaga, 

loyal pada negara. Seumpama kalau pun ia ditugaskan untuk mendidik 

anak-anak di ujung timur negara ini, seharusnya ia mematuhinya 

karena itu juga untuk kepentingan negara ini.  

Guru adalah satu-satunya profesi yang menentukan dalam 

mengubah nasib bangsa. Hal ini karena guru bertugas mendidik dan 

mengajar anak-anak bangsa, mengubah perilaku, membentuk karakter. 

Sebuah tugas yang sangat fundamental. Kalau bangsa Indonesia ingin 

melakukan perbaikan keadaan bangsa Indonesia di masa datang, 

harapan itu tertumpang kepada guru, dunia pendidikan. 

Guru yang profesionallah yang bisa mencerdaskan bangsa untuk 

mengubah nasib bangsa ini. Menurut undang-undang guru dan dosen 

terdapat beberapa persyaratan seorang guru profesional, baik 

kualifikasi, ataupun kompetensi. Seorang guru profesional harus 

berkualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1). Sedangkan dari segi 

kompetensi, guru profesional harus memiliki empat kompetensi, yaitu: 

(1) kompetensi paedagogik, (2) kompetensi sosial, (3) kompetensi 

pribadi, dan (4) kompetensi profesi. 
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Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan 

dengan pemahaman peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis. Secara substansif kompetensi ini mencakup 

kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

  Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

Kompetensi kepribadian ini merupakan kompetensi dasar yang 

dimiliki oleh setiap guru antara guru yang satu dengan yang lain 

berbeda. 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan 

dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan 

mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum, 

mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi 

materi kurikulum tersebut serta menambah wawasan keilmuan sebagai 

guru. Keterampilan profesional salah satunya dapat terlihat pada 

kemampuan guru saat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di 

kelas.   

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik 

sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul 
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secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Sikap luwes dan fleksibel seorang guru terhadap siswa dan teman 

sejawat merupakan salah satu cermin kompetensi sosial. 

Seorang guru sebagai seorang profesional idealnya dapat 

memiliki empat kompetensi tersebut di atas. Semakin banyak 

kompetensi yang dimiliki dan semakin baik setiap kompetensi yang 

dimiliki maka semakin tinggi profesionalisme guru. 

 

2.1.4 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi 

identitas bangsa Indonesia. Untuk menjaga kelestarian dan kemurnian 

bahasa Indonesia maka diperlukan berbagai upaya. Contoh upaya untuk 

menjaga kemurnian bahasa Indonesia adalah dengan menuliskan 

kaidah-kaidah ejaan dan tulisan bahasa Indonesia dalam sebuah buku 

yang disebut dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). EYD dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan berkomunikasi 

menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, baik komunikasi secara 

langsung maupun tidak langsung. Sedangkan upaya lain yang dapat 

digunakan untuk melestarikan bahasa Indonesia adalah dengan 

menanamkan bahasa Indonesia sejak dini. (http://www.sekolahdasar.net/ 

pembelajaran-bahasa-indonesia-di.html) 
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Penanaman bahasa Indonesia sejak dini adalah memberikan 

pelatihan dan pendidikan tentang bahasa Indonesia sejak anak masih 

kecil. Pelaksanaan pendidikan bahasa Indonesia pada anak dapat 

dilakukan melalui pendidikan informal, pendidikan formal, maupun 

pendidikan nonformal. Pendidikan informal dilaku-kan oleh keluarga 

di rumah. Pendidikan ini dilakukan saat anak berada di rumah bersama 

dengan keluarganya. Sedangkan pendidikan formal dilaksanakan di 

dalam lembaga pendidikan resmi mulai dari SD sampai dengan 

perguruan tinggi. Dalam pendidikan formal ini gurulah yang berperan 

penting dalam menanamkan pengetahuan akan bahasa Indonesia. 

Sedangkan pendidikan nonformal dilaksanakan di luar rumah dan 

sekolah, dapat melalui kursus, pelatihan-pelatihan, pondok pesantren 

dan lain sebagainya. 

Pendidikan bahasa Indonesia di lembaga formal dimulai dari 

SD. Jumlah jam pelajaran bahasa Indonesia di SD kelas I, II dan III 

sebanyak 6 jam pelajaran. Sedangkan kelas IV, V dan VI sebanyak 5 

jam pelajaran. Banyaknya jumlah jam pelajaran Bahasa Indonesia 

dimaksudkan agar siswa mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia 

yang baik serta mempunyai kemampuan berpikir dan bernalar yang 

baik yang dapat disampaikan melalui bahasa yang baik pula. 

Berdasarkan  Pengertian,  Fungsi,  dan  Tujuan  serta  Ruang 

Lingkup tentang Bahasa Indonesia, bahasa merupakan sarana untuk 
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saling berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari 

yang lain, serta meningkatkan kemampuan intelektual dan 

kesusastraan merupakan suatu sarana untuk menuju pemahaman 

tersebut. Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 

program untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan berbahasa 

dan sikap positif terhadap Bahasa Indonesia, serta menghargai 

manusia dan nilai-nilai kemanusiaan (Tim Penyusun Silabus Bahasa 

Indonesia, 2010: 23). 

Standar Kompetensi pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar 

dan Madrasah Ibtidaiyah secara rinci adalah sebagai berikut: 

2.1.4.1 Mendengarkan  

1).  Mampu berdaya tahan dalam berkomunikasi mendengarkan 

sampai dengan tiga puluh menit. 

2).  Mampu menyerap gagasan pokok dari berita, petunjuk, 

pengumuman, perintah, bunyi atau suara, bunyi bahasa, lagu 

kaset, pesan, penjelasan, laporan, ceramah, khotbah, pidato, 

pembicaraan narasumber, dialog, serta percakapan yang didengar 

dengan memberikan respon secara tepat. 

3).  Mengapresiasikan dan berekspresi sastra melalui kegiatan 

mendengarkan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, 

cerita rakyat, cerita binatang, puisi, syair lagu, pantun, menonton 

drama anak. 
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2.1.4.2 Berbicara  

1).  Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan, menyampaikan 

sambutan, dialog, pesan, pengalaman, suatu proses, menceritakan 

diri sendiri, teman, dan keluarga, masyarakat, benda, tanaman, 

binatang, pengalaman, gambar seri, kegiatan sehari-hari, 

peristiwa, tokoh, kesukaan/ketidaksukaan, kegemaran, peraturan, 

tata tertib, petunjuk, dan laporan.  

2).  Mengapresiasikan dan berekspresi sastra melalui kegiatan 

melaksanakan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, 

cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan 

drama pendek. 

2.1.4.3 Membaca 

1).  Mampu membaca huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraf, 

berbagai jenis tes bacaan, denah petunjuk, tata tertib, 

pengumuman, kamus, dan ensiklopedia. 

2).  Berekspresi sastra melalui kegiatan membaca hasil sastra berupa 

dongeng,  cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi 

anak, syair lagu, pantun, dan drama pendek.    

3).  Kompetensi membaca juga diarahkan menumbuhkan budaya 

membaca. 

2.1.4.4 Menulis 

1).  Mampu menulis huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraf dengan 

tulisan yang  rapi dan jelas, menulis karangan sederhana, 
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berbagai petunjuk teks percakapan, surat pribadi, dan surat resmi 

dengan memperhatikan tujuan dan ragam membaca dan 

menggunakan ejaan dan tanda baca dan kosa kata yang tepat. 

2).  Menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. 

3),  Menulis berbagai formulir, pengumuman, tata tertib, berbagai 

laporan, buku harian, poster, iklan, teks pidato dan sambutan,  

ringkasan dan rangkuman, prosa, serta puisi sederhana. 

4).  Kompetensi menulis yang diarahkan menumbuhkan kebiasaan 

menulis. 

Dari empat standar kompetensi tersebut di atas, penelitian ini 

difokuskan pada keterampilan menulis.  

Cahyani (2011: 9) menyatakan bahwa pihak yang paling 

berkompeten menumbuhkan keterampilan menulis ini adalah guru 

bahasa Indonesia. Mereka harus melatih anak didiknya agar terampil 

menulis. Lebih-lebih guru bahasa Indonesia di SD harus dapat 

menumbuhkan keterampilan menulis ini pada setiap siswanya. 

Menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, 

atau pikiran dan perasaan. Sarana mewujudkan hal itu adalah bahasa. Isi 

ekspresi melalui bahasa itu akan dimengerti orang lain atau pembaca bila 

dituangkan dalam bahasa yang teratur, sistematis, sederhana, dan mudah 

dimengerti. 

Keterampilan mengekspresikan pikiran melalui bahasa yang 

teratur, sistematis, sederhana, dan mudah dimengerti itulah yang harus 
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dilatih oleh guru bahasa Indonesia pada siswanya. Hal ini bisa dicapai 

melalui latihan menulis terarah dan berencana. Misalnya latihan menulis 

dalam bentuk yang paling sederhana, biasa, dan sukar. Berikut ini 

disajikan beberapa contoh dalam bentuk kegiatan guru dan siswa pada 

pembelajaran menulis di Sekolah Dasar. 

a. Teknik Menggambar Garis 

Menggambar garis digunakan dalam pengajaran pra-menulis. 

Tujuannya melatih otot-otot tangan agar terbiasa melakukan gerak 

dalam menulis. Garis-garis yang digambar adalah garis lurus, 

melengkung, membulat, dsb. Semua garis-garis tersebut relevan 

dengan penulisan huruf atau abjad. Dengan perkataan lain 

menggambar garis merupakan persiapan ke arah penulisan huruf. 

b. Teknik Menyalin Huruf 

Mengarahkan siswa agar dapat menyalin huruf harus berencana, 

terarah, selangkah demi selangkah. Mula-mula guru memperlihatkan 

gambar huruf yang cukup besar. Gambar itu dapat ditempelkan pada 

papan tulis. Atau setiap siswa mendapat kartu huruf tersebut. 

Setelah mengamati gambar huruf siswa mengikuti garis-garis gambar 

dengan ujung pensil atau ujung jarinya. Petunjuk garis mana yang 

pertama diikuti dan arahnya ke mana sangat membantu siswa. 

Langkah berikutnya menghubungkan titik-titik pada gambar huruf 

yang sebagian garisnya dihilangkan. Sekali arah panah membantu 

siswa dalam bekerja. Setelah langkah pertama dan kedua dilakukan 
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berulang-ulang siswa siap dan dapat menyalin huruf itu secara utuh. 

Begitu juga dengan huruf-huruf lainnya yang sama dilakukan oleh 

siswa. Akhirnya siswa dapat menuliskan huruf. 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu materi penting yang 

diajarkan di SD, karena bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan 

fungsi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia sebagai-mana dinyatakan oleh 

Akhadiah dkk. (1991: 1) adalah agar siswa ”memiliki kemampuan 

berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menghayati 

bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan 

berbahasa serta tingkat pengalaman siswa sekolah dasar”. Dari 

penjelasan Akhadiah tersebut maka tujuan pembelajaran bahasa 

Indonesia dapat dirumuskan menjadi empat bagian. (1) Lulusan SD 

diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan 

benar. (2) Lulusan SD diharapkan dapat menghayati bahasa dan sastra 

Indonesia. (3) Penggunaan bahasa harus sesuai dengan situasi dan 

tujuan berbahasa. (4) Pengajaran disesuaikan dengan tingkat 

pengalaman siswa SD. Butir (1) dan (2) menunjukkan tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia SD yang mencakup tujuan pada ranah 

kognitif dan afektif. Butir (3) menyiratkan pen-dekatan komunikatif 

yang digunakan. Sedangkan butir (4) menyiratkan sampai di mana 

tingkat kesulitan materi pelajaran Bahasa Indonesia yang diajarkan. 
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Dari tujuan tersebut jelas tergambar bahwa fungsi pengajaran 

bahasa Indonesia di SD adalah sebagai wadah untuk 

mengembangakan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa 

sesuai dengan fungsi bahasa itu, terutama sebagai alat ko-munikasi. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di SD dapat memberikan kemampuan 

dasar berbahasa yag diperlukan untuk melanjutkan pendidikan di 

sekolah menengah maupun untuk menyerap ilmu yang dipelajari lewat 

bahasa itu. Selain itu pembelajaran bahasa Indonesia juga dapat 

membentuk sikap berbahasa yang positif serta memberikan dasar 

untuk menikmati dan menghargai sastra Indonesia. Dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia perlu diperhatikan pelestarian dan 

pengembangan nilai-nilai luhur bangsa, serta pembinaan rasa 

persatuan nasional. 

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dalam BSNP (2006: 14) 

dijabarkan menjadi beberapa tujuan. Tujuan bagi siswa adalah untuk 

mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kemampuan, 

kebutuhan, dan minatnya. Adapun tujuan bagi guru adalah untuk 

mengembangkan potensi bahasa siswa, serta lebih mandiri dalam 

menentukan bahan ajar kebahasaan sesuai dengan kondisi lingkungan 

sekolah dan kemampuan siswanya. Tujuan bagi orang tua siswa 

adalah agar mereka dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan 

program pembelajaran. Tujuan bagi sekolah adalah agar sekolah dapat 

menyusun program pendidikan kebahasaan sesuai dengan keadaan 
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siswa dan sumber belajar yang tersedia. Sedangkan tujuan bagi daerah 

adalah agar daerah dapat menentukan sendiri bahan dan sumber 

belajar kebahasaan dengan kondisi kekhasan daerah dengan tetap 

memperhatikan kepentingan sosial.  

 

2.1.5 Metode 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 Ardianto (2007: 6) 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. 

Menurut Moeslichatoen (2004: 38), bahwa metode bercerita 

adalah salah satu cara yang ditempuh guru untuk memberi 

pengalaman belajar agar anak memperoleh penguasaan isi cerita yang 

disampaikan lebih baik. Melalui metode bercerita maka anak akan 

menyerap pesan-pesan yang dituturkan melalui kegiatan bercerita. 

Penuturan cerita yang sarat informasi atau nilai-nilai dapat dihayati 

anak dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Menurut Hapidin dan Guranti (1996: 3), tujuan metode 

bercerita adalah sebagai berikut: 

a.  Melatih daya tangkap dan daya berpikir 

b.  Melatih daya konsentrasi 

c.  Membantu perkembangan fantasi 

d.  Menciptakan suasana menyenangkan di kelas.  

Sementara menurut Majid (2001: 15), tujuan metode bercerita 

adalah sebagai berikut: 

a.  Menghibur anak dan menyenakan mereka dengan bercerita yang 

baik 

b.  Membantu pengetahuan siswa secara umum 

c.  Mengembangkan imajinasi 

d.  Mendidik akhlak 

e.  Mengasah rasa 

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.  

Teknik bercerita ada beberapa macam, yang dapat digunakan 

sesuai dengan kebutuhan. Menurut Hidayat dan Imron (2004: 36) 

masing-masing bentuk teknik bercerita tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
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1. Bercerita dengan alat peraga 

Dalam melaksanakan kegiatan digunakan alat peraga untuk 

memberikan kepada anak didik suatu tanggapan yang tepat 

mengenai hal-hal yang didengar dalam suatu cerita: 

a. Bercerita dengan alat peraga langsung 

Alat peraga dalam pengertian ini adalah beberapa jenis hewan 

atau benda-benda yang sebenarnya bukan tiruan atau berupa 

gambar-gambar. Penggunaan alat peraga langsung untuk 

memberikan kepada anak suatu tanggapan yang tepat mengenai 

hal-hal yang didengar dalam cerita. alam bentuk cerita ini guru 

sebaiknya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1)  Alat peraga diperhatikan dan diperkenalkan terlebih dahulu 

pada anak didik. 

2)  Guru menjelaskan dengan singkat melalui tanya jawab 

dengan mengenalkan objek yang akan diceritakan. 

3)  Alat peraga kemudian disimpan sebelum guru bercerita dan 

mengatur posisi duduk anak didik. 

b.  Bercerita dengan gambar 

Bercerita dengan gambar hendaknya sesuai dengan tahap 

perkembangan anak, isinya menarik, mudah dimengerti dan 

membawa pesan, baik dalam hal pembentukan prilaku positif 

maupun pengembangan kemampuan dasar. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam bercerita dengan gambar adalah: 
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1)  Gambar harus jelas dan tidak terlalu kecil. 

2)  Guru memperhatikan gambar tidak terlalu tinggi dan harus 

terlihat 

3)  Gambar-gambar yang digunakan harus menarik. 

4)  Gambar yang ditutup setiap kali guru memulai kembali.  

c.  Bercerita dengan menggunakan buku cerita 

Bercerita dengan buku dilakukan dengan membacakan cerita 

dari sebuah buku cerita bergambar. Dalam buku cerita 

bergambar biasanya terdapat tulisan kalimat-kalimat pendek 

yang menceritakan secara singkat gambar tersebut. Ada dua hal 

yang harus diperhatikan oleh guru dalam membacakan cerita, 

seperti: 

1) Buku cerita dipegang dengan posisi yang dapat dilihat 

semua anak. 

2) Ketika memegang buku guru tidak boleh melakukan 

gerakan-gerakan seperti bercerita tanpa alat peraga, 

intonasi dan nada serta mimik gurulah yang berperan di 

samping gambar-gambar dan kalimat-kalimat dalam buku 

untuk membantu fantasi anak. 

2. Bercerita tanpa alat peraga 

Kegiatan belajar mengajar ini dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan metode jika tidak ada alat peraga yang kongkrit. 

Dalam kegiatan bercerita yang berperan adalah guru dengan cara 
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bercerita melalui ekspresi yang tepat. Dalam menggunakan metode 

ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

a.  Guru harus menunjukan mimik muka, gerakan-gerakan tangan 

dan kaki serta suara sebagai pencerminan dan penghayatan 

secara sungguh-sungguh terhadap isi dan alur cerita. 

b.  Dalam bercerita harus menggunakan bahasa yang jelas, 

komunikasi dan mudah dimengerti anak. 

c.  Sebelum bercerita aturlah posisi duduk anak dan guru. 

d.  Selama bercerita hindari teguran pada anak. 

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

teknik yang dipergunakan guru dalam bercerita ditentukan pula oleh 

bentuk cerita yang akan disajikan. Cerita yang membekas pada diri 

anak akan sangat berpengaruh dalam kehidupan selanjutnya. 

Sebagaimana pendapat dari Yunus (1993: 11) yang mengemukakan 

bahwa pengaruh cerita lebih besar dari pada memberikan pengajaran 

semata-mata dengan nasehat atau menyuruh dan melarang kepada 

anak didik. 

Pelaksanaan teknik cerita bergambar harus memperhatikan 

beberapa hal agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan 

mencapai tujuannya. Musfiroh (2005: 142) menyatakan teknik-teknik 

membacakan cerita dengan alat peraga buku cerita bergambar antara 

lain sebagai berikut: 
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1)  Pencerita sebaiknya membaca terlebih dahulu buku yang hendak 

dibacakan di depan 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 

tertanggu 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. 

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.  

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.  
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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 

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 
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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 (Wright dalam 

Musfiroh, 2005: 143). Hal ini bertujuan agar anak tidak bosan 

terhadap cerita yang disampaikan oleh peneliti. Kebosanan 

tersebut akan menghambat proses kreatifnya karena jika anak-

anak bosan mereka tidak akan bisa bereksplorasi sesuai dengan 

apa yang mereka kehendaki.  

9)  Saat tangan kanan pencerita menunjukkan gambar, arah perhatian 

disesuaikan dengan urutan cerita. 

10)  Pencerita memposisikan tempat duduk di tengah agar anak bisa 

melihat dari berbagai arah sehingga anak dapat melihat gambar 

secara keseluruhan. 

11) 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. 

Efektivitas Cerita Bergambar..., Etikawati, Program Pascasarjana UMP, 2012



 

 

44 

12)  Pencerita tetap bercerita pada saat tangan membuka halaman 

buku. 

13) Pencerita sebaiknya menyebutkan identitas buku, seperti judul 

buku dan pengarang supaya anak-anak belajar menghargai karya 

orang lain (Priyono dalam Musfiroh, 2005: 143). Dengan guru 

menyebutkan judul dan pengarangnya, kosakata anak menjadi 

bertambah. Kosakata tersebut yang akan mendorong anak untuk 

mengembangakan imajinasi dalam cerita yang dibuatnya. 

 

2.1.6 Hakikat Kemampuan 

Menurut Chaplin (1997: 34) ability (kemampuan, kecakapan, 

ketangkasan, bakat, kesanggupan) merupakan tenaga (daya kekuatan) 

untuk melakukan suatu perbuatan. Kemampuan bisa merupakan 

kesanggupan bawaan sejak lahir, atau merupakan hasil latihan atau 

praktik (Robbins, 2000: 46). 

Croff (dalam Moenir, 2001:76) berpendapat bahwa 

kemampuan pada hakekatnya menunjukan kecakapan seperti yang 

dimiliki seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya. Sejalan dengan itu, Gibson (1996:237) mengemukakan 

bahwa kemampuan menunjuk pada potensi seseorang untuk 

melaksanakan tugas atau pekerjaan. Kemampuan berhubungan 

dengan kemampuan fisik dan mental seseorang untuk melaksanakan 
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pekerjaan. Kemampuan ini akan tercermin dari sikap yang 

ditunjukkan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Pendapat lain mengenai kemampuan dikemukakan oleh 

Thoha (2001: 93) yang menyatakan bahwa kemampuan merupakan 

salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan pengetahuan 

dan ketrampilan yang diperoleh dari pendidikan, latihan, dan 

pengalaman. Dengan demikian kemampuan pada masing-masing 

orang bisa berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilan 

yang dimilikinya. Perbedaan kemampuan itu ada yang karena 

bawaan sejak lahir ditakdirkan tidak sama antar kemampuan yang 

dimiliki seseorang. Ada juga yang beranggapan bukan disebabkan 

sejak lahir, melainkan karena perbedaan menyerap informasi yang 

ada, bahkan ada yang menganggap perbedaan itu karena perpaduan 

antara keduanya.  

Dari pengertian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa 

kemampuan (ability) adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu 

keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil 

latihan atau praktik dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang 

diwujudkan melalui tindakannya. 

Jika diamati lebih cermat, kemampuan seseorang terdiri dari 

beberapa unsur. Hal ini seperti disampaikan oleh Moenir (2001:79) 

yang menyatakan bahwa kemampuan mempunyai unsur-unsur yang 
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saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu: (1) Aspek fisik, 

aspek ini berkaitan dengan kondisi jasmani; (2) Aspek intelegensia, 

aspek ini menggambarkan kemampuan berpikir dan kemampuan 

merealisasikan gagasan atau ide-idenya. Aspek ini mencakup 

ketrampilan dan kecerdasan; (3) Aspek sikap mental, aspek ini 

menggambarkan tentang karakteristik dan sikap seseorang dalam 

mengantisipasi lingkungannya pada suatu waktu dan tempat tertentu. 

Perpaduan dari ketiga unsur di atas akan memperlihatkan 

kemampuan yang ada. Apabila seseorang memiliki ketiga unsur 

tersebut dengan baik; artinya kondisi fisik, intelegensi, dan 

mentalnya baik, maka kemampuannya akan semakin baik. Tetapi jika 

terdapat kelemahan pada salah satu unsur maka tentu kemampuannya 

akan menjadi berkurang atau lebih rendah. 

Pakar yang lain juga mengemukakan pandangannya tentang 

faktor atau aspek yang terdapat dalam kemampuan. Pakar tersebut 

misalnya Robbin (2000: 46-48) mengatakan bahwa kemampuan 

terdiri atas dua faktor, yaitu: 

a. Kemampuan intelektual (Intelectual Ability), yaitu kemampuan 

melakukan aktivitas secara mental. 

b. Kemampuan fisik (Physical ability), yaitu kemampuan 

melakukan aktivitas berdasarkan stamina kekuatan dan 

karakteristik fisik. 
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Pakar yang lain, yaitu Keith Davis (dalam Mangkunegara, 

2000: 67) mengatakan secara psikologis kemampuan terdiri atas 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill), 

artinya karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja 

maksimal. 

Kemampuan adalah sesuatu yang sifatnya dinamis, artinya 

kemampuan tidak bersifat statis dan dapat ditingkatkan dari waktu ke 

waktu. Untuk itu diperlukan aktivitas tertentu yang dapat bermanfaat 

meningkatkan kemampuan kerja, yaitu melalui pendidikan dan 

latihan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Steers (1995:102) bahwa 

teknik dari pada pengembangan karyawan dapat dilaksanakan 

melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan dapat 

mengembangkan kemampuan karyawan bukan saja untuk menangani 

pekerjaan mereka saat ini tetapi juga pekerjaan mereka di masa yang 

akan datang. 

 

2.1.7 Menulis Permulaan 

Menurut Suparno (2006: 1.3) menulis dapat didefinisikan 

sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Sementara 

Semi (2007: 14) menyatakan menulis merupakan suatu proses kreatif 
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memindahkan gagasan dalam lambang-lambang tulisan. Gie (2002: 

3) menulis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang dalam 

mengungkapkan gagasan dan menyampaikan bahasa tulis kepada 

pembaca untuk dipahami dan dimengerti oleh pembaca.  

Marwoto (dalam Aritonang, 2006: 72) menyatakan bahwa 

menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik 

yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang. 

Orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut jika 

orang itu memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut. Gambaran 

grafik yang dimaksud menulis bukan huruf-huruf dalam poster atau 

membuat karya-karya kaligrafi yang artistik sifatnya. Menulis di sini 

dimaksudkan sebagai kemampuan seseorang untuk mengungkapkan 

ide, pikiran, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman-pengalaman 

hidupnya dalam bahasa tulis yang jelas, runtun, ekspresif, enak 

dibaca dan dipahami orang lain. Kemudian Menurut definisi 

Akademi Kepengarangan, menulis dapat dipahami sebagai 

keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang mengungkapkan gagasan 

dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk 

dipahami tepat seperti yang dimaksudkan oleh penulis. 

Peck dan Schulz  (dalam Aritonang, 2009: 73) menyatakan 

bahwa tujuan menulis adalah: 

1.  Membantu para siswa memahami bagaimana caranya 

mengekspresikan ide secara tertulis, dapat melayani mereka, 
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dengan jalan menciptakan situasi-situasi di dalam kelas yang 

jelas memerlukan karya tulis dan kegiatan menulis. 

2.  Mendorong para siswa mengekspresikan diri mereka secara 

bebas dalam tulisan. 

3.  Mengajar para siswa menggunakan bentuk yang tepat dan serasi 

dalam ekspresi tulis. 

4.  Mengembangkan pertumbuhan bertahap dalam menulis dengan 

cara membantu para siswa menulis sejumlah maksud dengan 

sejumlah cara dengan penuh keyakinan pada diri sendiri secara 

bebas. 

Kegiatan menulis mempunyai banyak fungsi dan manfaat. 

Tarigan (dalam Aritonang: 2009: 73) menyatakan bahwa pada 

prinsipnya fungsi utama dari sebuah tulisan adalah sebagai alat 

komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi 

pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir. Juga dapat 

menolong kita berpikir secara kritis. Menurut Morsey, keterampilan 

menulis sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern saat ini. 

Keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang terpelajar 

atau bangsa yang terpelajar. Sehubungan dengan hal itu, kegiatan 

menulis dapat dilakukan dengan baik oleh orang yang dapat menyusun 

pikirannya dan mengutarakannya dengan jelas. Kejelasan ini tergantung 

pada pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata, dan struktur kalimat serta 

menuntut latihan yang cukup, teratur, dan pendidikan yang terprogram. 
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Sugiran (2008: 55) menegaskan bahwa kemampuan menulis 

juga memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bagi 

perkembangan belajar siswa, karena siswa akan mendapatkan berbagai 

keuntungan. Keuntungan yang diperoleh siswa antara lain:  

1. dapat mengungkapkan dan mengkomunikasikan gagasan melalui 

tulisan;  

2.  dapat berlatih mencari dan menemukan gagasan; 

3. dapat mengungkapkan kembali pengalaman dan pengetahuan yang 

telah diperolehnya ke dalam tulisan; 

4. dapat merangkaikan gagasan sehingga membentuk satu kesatuan 

pikiran; 

5.  penulis terdorong untuk terus belajar demi kesempurnaan 

tulisannya; 

6.  dengan kegiatan menulis yang terencana, penulis membiasakan 

berpikir dan berbahasa secara teratur;  

7.  penulis dapat mengungkapkan gagasannya sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan, dan  

8.  penulis dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan kebutuhan 

dan ada manfaatnya bagi pembaca. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan menulis sangat penting bagi siswa. Manfaat menulis 

tidak hanya dapat dirasakan siswa ketika masih bersekolah, tetapi 

juga pada masa depannya nanti. 
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Kegiatan menulis yang menjadi fokus penelitian ini adalah 

menulis permulaan. Menurut Mulyati (2005: 12), disebut permulaan 

karena siswa mengalami peralihan dari masa bermain di TK (bagi 

anak-anak yang mengalaminya) atau dari lingkungan rumah (bagi 

anak yang tidak menjalani masa di TK) ke dunia sekolah merupakan 

hal baru bagi anak. Hal pertama yang diajarkan kepada anak pada 

awal-awal masa persekolahan itu adalah kemampuan membaca dan 

menulis. Kedua kemampuan ini akan menjadi landasan dasar bagi 

pemerolehan bidang-bidang ilmu lainnya di sekolah. Kemampuan 

membaca permulaan lebih diorientasikan pada kemampuan membaca 

tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf. Maksudnya, anak-anak 

dapat mengubah dan melafalkan lambang-lambang tertulis menjadi 

bunyi-bunyi bermakna. Pada tahap ini sangat dimungkinkan anak-

anak dapat melafalkan lambang-lambang huruf yang dibacanya tanpa 

diikuti oleh pemahaman terhadap lambang bunyi-bunyi lambang 

tersebut. 

Mulyati (2005: 14) menyatakan bahwa kemampuan menulis 

permulaan tidak jauh berbeda dengan kemampuan membaca 

permulaan. Pada tingkat dasar/permulaan, pembelajaran menulis 

lebih diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Anak-

anak dilatih untuk dapat menuliskan (mirip dengan kemampuan 

melukis atau menggambar) lambang-lambang tulis yang jika 

dirangkaikan dalam sebuah struktur, lambang-lambang itu menjadi 

bermakna. Selanjutnya, dengan kemampuan dasar ini, secara 
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perlahan-lahan anak-anak digiring pada kemampuan menuangkan 

gagasan, pikiran, perasaan, ke dalam bentuk bahasa tulis melalui 

lambang-lambang tulis yang sudah dikuasainya. Inilah kemampuan 

menulis yang sesungguhnya. 

Tarigan (dalam Aritonang: 2009: 73) menyatakan bahwa pada 

prinsipnya fungsi utama dari sebuah tulisan adalah sebagai alat 

komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi 

pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir. Juga dapat 

menolong kita berpikir secara kritis. Menurut Morsey, keterampilan 

menulis sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern saat ini. 

Keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang 

terpelajar atau bangsa yang terpelajar. Sehubungan dengan hal itu, 

kegiatan menulis dapat dilakukan dengan baik oleh orang yang dapat 

menyusun pikirannya dan mengutarakannya dengan jelas. Kejelasan 

ini tergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata, dan 

struktur kalimat serta menuntut latihan yang cukup, teratur, dan 

pendidikan yang terprogram. 

Kegiatan menulis mempunyai tujuan dan manfaat tertentu. 

Peck dan Schulz  (dalam Aritonang, 2009: 73) menyatakan bahwa 

tujuan menulis adalah: 

1.  Membantu para siswa memahami bagaimana caranya 

mengekspresikan ide secara tertulis, dapat melayani mereka, 
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dengan jalan menciptakan situasi-situasi di dalam kelas yang 

jelas memerlukan karya tulis dan kegiatan menulis. 

2.  Mendorong para siswa mengekspresikan diri mereka secara 

bebas dalam tulisan. 

3.  Mengajar para siswa menggunakan bentuk yang tepat dan serasi 

dalam ekspresi tulis. 

4.  Mengembangkan pertumbuhan bertahap dalam menulis dengan 

cara membantu para siswa menulis sejumlah maksud dengan 

sejumlah cara dengan penuh keyakinan pada diri sendiri secara 

bebas. 

Sugiran (2008: 55) menegaskan bahwa kemampuan menulis 

juga memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bagi 

perkembangan belajar siswa, karena siswa akan mendapatkan 

berbagai keuntungan. Keuntungan yang diperoleh siswa antara lain:  

1) dapat mengungkapkan dan mengkomunikasikan gagasan melalui 

tulisan;  

2)  dapat berlatih mencari dan menemukan gagasan; 

3) dapat mengungkapkan kembali pengalaman dan pengetahuan 

yang telah diperolehnya ke dalam tulisan; 

4) dapat merangkaikan gagasan sehingga membentuk satu kesatuan 

pikiran; 
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5)  penulis terdorong untuk terus belajar demi kesempurnaan 

tulisannya; 

6)  dengan kegiatan menulis yang terencana, penulis membiasakan 

berpikir dan berbahasa secara teratur;  

7)  penulis dapat mengungkapkan gagasannya sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan, dan  

8)  penulis dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan kebutuhan 

dan ada manfaatnya bagi pembaca. 

Menulis merupakan sebuah aktivitas yang memiliki tahapan-

tahapan. Berkaitan dengan tahap-tahap proses menulis, Kusumah 

(2008: 73) menyajikan lima tahap, yaitu: (1) pramenulis, (2) 

pembuatan draft, (3) merevisi, (4) menyunting, dan (5) berbagi 

(sharing). Tompkins juga menekankan bahwa tahap-tahap menulis 

ini tidak merupakan kegiatan yang linier. Proses menulis bersifat 

nonlinier, artinya merupakan putaran berulang. Misalnya, setelah 

selesai menyunting tulisannya, penulis mungkin ingin meninjau 

kembali kesesuaiannya dengan kerangka tulisan atau draft awalnya. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada setiap tahap itu dapat dirinci 

lagi. Dengan demikian, tergambar secara menyeluruh proses menulis, 

mulai awal sampai akhir menulis. Masing-masing tahap kegiatan 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;  
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1)  Tahap Pramenulis 

Pada tahap pramenulis, siswa melakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

a) Menulis topik berdasarkan pengalaman sendiri. 

b) Melakukan kegiatan-kegiatan latihan sebelum menulis.  

c) Mengidentifikasi pembaca tulisan yang akan mereka tulis.  

d) Mengidentifikasi tujuan kegiatan menulis. 

e) Memilih bentuk tulisan yang tepat berdasarkan pembaca dan 

tujuan yang telah mereka tentukan. 

2)  Tahap Membuat Draft 

Kegiatan yang dilakukan oleh pembelajar pada tahap ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Membuat draft kasar. 

b) Lebih menekankan isi daripada tata tulis. 

3)   Tahap Merevisi 

Yang perlu dilakukan oleh pembelajar pada tahap 

merevisi tulisan ini adalah sebagai berikut: 

a) Berbagi tulisan dengan teman-teman (kelompok). 

b) Berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi tentang 

tulisan teman-teman sekelompok atau sekelas. 

c) Mengubah tulisan mereka dengan memperhatikan reaksi dan 

komentar baik dari pengajar maupun teman. 
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d) Membuat perubahan yang substantif pada draft pertama dan 

draft berikutnya sehingga menghasilkan draft akhir.  

4)  Tahap Menyunting 

Pada tahap menyunting, hal-hal yang perlu dilakukan oleh 

pembelajar adalah sebagai berikut: 

a) Membetulkan kesalahan bahasa tulisan mereka sendiri. 

b) Membantu membetulkan kesalahan bahasa dan tata tulis 

tulisan mereka sekelas/sekelompok. 

c) Mengoreksi kembali kesalahan-kesalahan tata tulis tulisan 

mereka sendiri  

Dalam kegiatan penyuntingan ini, sekurang-kurangnya 

ada dua tahap yang harus dilakukan. Pertama, penyuntingan 

tulisan untuk kejelasan penyajian. Kedua, penyuntingan bahasa 

dalam tulisan agar sesuai dengan sasarannya (Rifai, 2007: 105-

106). Penyuntingan tahap pertama akan berkaitan dengan 

masalah komunikasi. Tulisan diolah agar isinya dapat dengan 

jelas diterima oleh pembaca. Pada tahap ini, sering kali 

penyunting harus mereorganisasi tulisan karena penyajiannya 

dianggap kurang efektif. Ada kalanya, penyunting terpaksa 

membuang beberapa paragraf atau sebaliknya, harus 

menambahkan beberapa kalimat, bahkan beberapa paragraf 

untuk memperlancar hubungan gagasan. Penyunting sebaiknya 
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berkonsultasi dan berkomunikasi dengan penulis. Pada tahap ini, 

penyunting harus luwes dan pandai-pandai menjelaskan 

perubahan yang disarankannya kepada penulis karena hal ini 

sangat peka. Hal-hal yang berkaitan dengan penyuntingan tahap 

ini adalah kerangka tulisan, pengembangan tulisan, penyusunan 

paragraf, dan kalimat.  

Kerangka tulisan merupakan ringkasan sebuah tulisan. 

Penyunting dapat melihat gagasan, tujuan, wujud, dan sudut 

pandang penulis melalui kerangka tulisan. Dalam bentuknya 

yang ringkas itulah, tulisan dapat diteliti, dianalisis, dan 

dipertimbangkan secara menyeluruh, dan tidak secara lepas-

lepas. Penyunting dapat memperoleh keutuhan sebuah tulisan 

dengan cara mengkaji daftar isi tulisan dan bagian pendahuluan. 

Jika ada, misalnya, dalam tulisan ilmiah atau ilmiah populer, 

sebaiknya bagian simpulan pun dibaca. Dengan demikian, 

penyunting akan memperoleh gambaran awal mengenai sebuah 

tulisan dan tujuannya. Gambaran itu kemudian diperkuat dengan 

membaca secara keseluruhan isi tulisan. Jika tulisan merupakan 

karya fiksi, misalnya, penyunting langsung membaca 

keseluruhan karya tersebut. Pada saat itulah, biasanya 

penyunting sudah dapat menandai bagian-bagian yang perlu 

disesuaikan.  
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5)  Tahap Berbagi 

 Tahap terakhir dalam proses menulis adalah berbagi 

(sharing) atau publikasi. Pada tahap berbagi ini, siswa 

mempublikasikan (memajang) tulisan mereka dalam suatu 

bentuk tulisan yang sesuai, atau berbagi tulisan yang dihasilkan 

dengan pembaca yang telah mereka tentukan.  

  Dari tahap-tahap pembelajaran menulis sebagaimana 

dijabarkan di atas dapat dipahami betapa banyak dan bervariasi 

kegiatan pembelajar dalam proses menulis. Keterlibatannya dalam 

berbagai kegiatan tersebut sudah tentu merupakan pelajaran yang 

sangat berharga guna mengembangkan keterampilan menulis. 

Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pembelajar pada setiap tahap, 

upaya-upaya mengatasi kesulitan tersebut, dan hasil terbaik yang 

dicapai oleh para pembelajar membuat mereka lebih tekun dan tidak 

mudah menyerah dalam mencapai hasil yang terbaik dalam 

mengembangkan keterampilan menulis. 

Menulis bukan merupakan kemampuan yang bersifat statis atau 

tetap, melainkan bersifat dinamis. Oleh sebab itu, kemampuan 

menulis dapat ditingkatkan. Peningkatan kemampuan menulis dapat 

dilakukan melalui latihan. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya 

untuk membentuk dan meningkatkan kemampuan menulis permulaan 

pada siswa dapat dilakukan dengan latihan.  
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Latihan menulis, khususnya menulis permulaan, dapat 

dilakukan dengan berbagai cara. Berkaitan dengan hal tersebut, Harli 

(2010: 14) menyatakan bahwa latihan menulis permulaan dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Latihan menggunakan pensil dan duduk dengan sikap dan posisi 

yang benar. 

2. Latihan gerak tangan, mula-mula melatih gerakan tangan di udara 

dengan telunjuk sendiri atau dengan bantuan alat seperti: pensil 

kemudian dilanjutkan dengan latihan di buku latihan disertai 

kegiatan cerita. Misalnya: membuat lingkaran cerita tentang telur, 

dan sebagainya. 

3. Latihan mengeblak, yaitu menirukan atau menebalkan suatu 

tulisan dengan menindas tulisan yang sudah ada.  

4. Latihan menghubungkan tanda titik yang membentuk tulisan. 

5. Latihan menarik garis atau lengkung diawali dengan cerita dari 

guru seperti: (bola) (balon) (matahari).  

6. Latihan menatap bentuk tulisan (untuk mengkoordinasi antara 

mata, ingatan, dan jemari anak untuk menulis sehingga anak 

dapat menyimpan bentuk kata/huruf dalam benaknya dan 

memindahkannya ke jari jemari tangan. 

7. Latihan menyalin, latihan ini hendaknya diberikan setelah 

dipastikan anak mengenal huruf dengan baik. Untuk anak kelas 1 
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SD semester 1 menulis lepas dahulu selanjutnya semester 2 anak 

belajar menulis tegak bersambung. 

8. Latihan menulis tegak bersambung gunakan buku bergaris khusus 

untuk menulis tegak bersambung (untuk pemula gunakan garis 

tiga yang ukurannya besar sekitar ±5 mm). 

9. Latihan dikte/imla dimaksudkan agar siswa terlatih untuk 

mengkoordinasikan antara ucapan, pendengaran, ingatan, dan 

jari-jari ketika menulis. 

10. Latihan memberi tanda baca seperti titik, koma, tanya tanya dan 

tanda seru untuk kalimat yang ditulis sejak awal.  

Pinsil yang digunakan untuk usia 6-7 tahun sebaiknya pinsil yang 

ukuran diameternya lebih besar dari umumnya besar dan bentuk 

permukaan segitiga. Anak usia 8 tahun bila ingin menulis dengan 

pinsil yang dijual umumnya mereka sudah dapat 

menggunakannya. Buku kotak digunakan saat anak kelas 1 

semester 1 awal masuk 1 bulan) sebagai penyesuaian 

menggunakan buku kotak yang digunakan anak saat di TK B 

untuk belajar huruf lepas setelah 1 bulan anak sudah dapat 

menggunakan buku kotak yang ukurannya lebih kecil. Saat anak 

kelas 1 semester 2 anak belajar menulis tegak bersambung 

menggunakan buku tegak bersambung yang jaraknya lebih besar 

dari umumnya (± 2mm). 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Menulis merupakan salah satu keterampilan dasar berbahasa yang 

mulai diajarkan sejak sekolah dasar. Oleh sebab itu, siswa harus mempunyai 

kemampuan menulis yang memadai untuk mendukung kelancaran dan 

keberhasilan proses pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa 

kemampuan menulis siswa sekolah dasar masih rendah. 

Untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa maka diperlukan 

metode pembelajaran yang tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode cerita bergambar. Metode cerita bergambar ini dipandang 

efektif untuk meningkatkan keterampilan berbahasa siswa, khususnya pada 

keterampila menulis. 

Penelitian ini menggunakan kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Kelompok eksperiman diberi perlakuan dengan metode cerita 

bergambar, sedangkan kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakuan. 

Hasil pembelajaran pada kedua kelompok tersebut kemudian dibandingkan 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang nyata antara pembelajaran 

menulis permulaan yang menggunakan metode cerita bergambar dengan 

yang tidak menggunakan metode cerita bergambar. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kerangka pikir dalam penelitian 

ini dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 
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pembelajaran yang efektif 
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Efektivitas dalam meningkatkan 
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Perbandingan 

Keterampilan berbahasa siswa, 
khususnya menulis, masih rendah 

Metode cerita bergambar 

Efektivitas Cerita Bergambar..., Etikawati, Program Pascasarjana UMP, 2012




