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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kemampuan Menyimak Cerita Pada Anak Usia Dini 

1. Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Perkembangan pada dasarnya berlangsung sepanjang masa hidup 

seseorang. Pada tahapan dalam perkembangan berbeda antara satu dengan 

yang lain karena mengikuti pola terhadap masing-masing individu anak. 

Menurut Eka (2005) perkembangan merupakan pola gerakan atau 

perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan dan terus 

berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia. Perkembangan menurut 

Djawad (2010) adalah perubahan-perubahan yang di dalam individu atau 

organism menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya 

(maturation) yang berlangsung secara sistematis, progesif dan 

berkesinambungan baik secara fisik maupaun psikis. Menurut Santrock 

(2007:7) perkembangan (development) adalah pola perubahan yang 

dimulai sejak pembuahan, yang berlanjut sepanjang tentang hidup, 

kebanyakan perkembangan melibatkan pertumbuhan, meskipun juga 

melibatkan penuaan. 

Jadi berdasarkan pendapat-pendapat di atas perkembangan adalah 

pola perubahan berdasarkan sistematis dimulai sejak pembuahan yang 

akan berlanjut sepanjang hidupnya sehingga dapat berkesinambungan 

antara fisik dengan psikis. 
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Perkembangan yang dilihat dari kemampuan berkomunikasi 

merupakan sesuatu hal yang penting dalam rangka pembelajaran 

bahasa.Perkembangan bahasa pada manusia yaitu antara bahasa dan 

fikiran itu menyatu. Menurut Djawad (2010) bahasa adalah kemampuan 

untuk berkomunikasi dengan orang lain dimana pikiran dan perasaan 

dinyatakan dalam bentuk lambang atau symbol untuk mengungkapkan 

sesuatu seperti lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan dan mimik muka. 

Bahasa menurut Santrock (2007: 353) adalah suatu bentuk komunikasi 

entah itu lisan, tertulis atau isyarat yang berdasarkan pada suatu system 

dari simbol-simbol. Menurut Eka (2005) bahasa adalah segala bentuk 

komunikasi dimana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar 

dapat menyampaikan arti kepada seseorang atau orang lain. 

Jadi berdasarkan pendapat-pendapat di atas bahwa bahasa 

merupakan kemampuan berkomunikasi untuk mengungkapkan sesuatu 

secara lisan, isyarat maupun tulisan agar pada saat menyampaikan sesuatu 

dapat mengartikan simbol kepada orang lain.  

Secara umum dalam kehidupan sehari-hari bila ditinjau dari segi 

media yang digunakan untuk menghasilkan bahasa menggunakan dua 

ragam bahasa yaitu bahasa lisan maupaun tulisan. Menurut Dhieni (2013) 

bahasa lisan itu yang berkaitan dengan kemampuan menyimak/ 

mendengarkan dan berbicara sedangkan bahasa tulisan mencakup 

membaca dan menulis. Komunikasi lisan ini memerlukan yang namanya 

keterampilan mendengarkan/ menyimak dan berbicara yang sebneranya 
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sangat berkaitan, sehingga dapat digunakan secara terpadu. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan bagan dari Tarigan (2008:4) bahwa persamaan dan 

perbedaan antara menyimak dan berbicara sebagai berikut: 

Langsung  

Apresiatif 

Reseptif           Menyimak  

Fungsional   

 

Tatap muka 

  

Dua arah 

 

Berbicara    Langsung  

                    Produktif  

                    Ekspresif  

  Gambar 2.1 Bagan persamaan dan perbedaan antara menyimak 

dan berbicara 

 

Menyimak bersifat reseptif yang artinya bersifat menerima ( Brooks) 

dalam Tarigan (2008) mengungkapkan bahwa menyimak menerima 

informasi dari sumber lisan dan menyimak menerima informasi dari 

kegiatan berbicara. Menurut Baverly otto (2015) kemampuan komunikatif 

anak-anak meliputi bahasa reseptif dan ekspresif. Bahasa reseptif merujuk 

kepada pemahaman anak mengenai kata-kata (simbol-simbol lisan) ketika 

kata tertentu digunakan, anak mengetahui kata itu merujuk ke apa atau 

menunjukkan apa sedangkan, bahasa ekspresif berkembang selama 

interaksi sosial dan ketika mekanisme ujaran anak mulai matang dan mulai 

bisa memegang kontrol dalam memproduksi bunyi-bunyi ujaran.  

Selama tahun-tahun awal masa kanak-kanak, tidak semua bicara 

anak digunakan ketika sedang bermain, anak sering berbicara dengan diri 

sendiri bahkan dengan mainannya. Menurut Hurlock (1978) dalam bicara, 

menggunakan yang namanya alat komunikasi yang memimiliki perbedaan 

berbagai bentuk komunikasi diantaranya yaitu tulisan, bicara, bahasa 

Pengaruh Penggunaan Media Boneka Tangan …, Siti Nur Izzati, FKIP UMP, 2016



10 
 

 
 

symbol, ekspresi muka, pantonim dan seni. Dengan bertambahnya usia 

mereka bertambah pula kemampuan bicaranya, meskipun kosa kata 

mereka lebih besar dari pada kosa kata bicara mereka. Dalam 

berkomunikasi memiliki bentuk bahasa seperti isyarat, ungkapan 

emosional, bicara atau bahasa tulisan akan tetapi bahasa yang paling 

umum digunakan adalah bicara. 

2. Pengertian Menyimak 

Menyimak merupakan dasar kemampuan berbicara, membaca dan 

menulis. Meskipun seorang anak terlihat diam tetapi sebenarnya mereka 

sedang memperhatikan atau menyimak seseorang yang sedang berbicara 

kepadanya. Menurut Anderson dalam Nurbiana (2013) menyimak 

merupakan proses mendengarkan dengan penuh pemahaman, yang dapat 

memberikan perhatian kepada si penyimak serta memberikan apresiasi 

yang positif. Pendapat ini dipertegas oleh Tarigan (2008) bahwa 

menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang 

lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi serta interpretasi atau 

pemberian pendapat  untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau 

pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh 

pembicara melalui bahasa lisannya.  

Menurut Herry (2012) menyimak merupakan sebuah keterampilan 

yang kompleks yang memerlukan ketajaman perhatian, konsentrasi, sikap 

mental yang aktif dan kecerdasan dalam mengasimilasi serta menerapkan 

setiap gagasan. Menyimak sebagai suatu keterampilan komunikasi yang 
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dapat dikatakan sebagai pembeda paling besar diantara sekian banyak 

keterampilan komunikasi. Maksudnya, kita menyimak memiliki sebuah 

dampak yang besar terhadap efektivitas pekerjaan kita dan terhadap 

hubungan kita dengan orang lain. Walaupun demikian tidak sedikit orang 

yang hanya mendengarkan tetapi telah merasa menyimak. 

Menyimak Menurut Novi Resmini (2007: 37) adalah suatu proses 

yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, 

menginterpretasi, menilai dan mereaksi atas makna yang terkandung di 

dalamnya. Mendengarkan atau menyimak Menurut Jalongo dalam Beaty 

(2013: 319) merupakan proses mengambil informasi lewat indra 

pendengar dan memaknai apa yang didengar. 

Menurut Nurhayani (2010) bahwa kemampuan menyimak 

merupakan kemampuan bahasa yang bersifat reseptif dan pada hakikatnya 

menyimak berarti mendengarkan dan memahami bunyi bahasa. Menyimak 

Menurut Eka Retraningsih dkk (2013) adalah kegiatan mendengarkan 

cerita dengan penuh perhatian disertai pemahaman, apresiasi dan 

interpretasi untuk memperoleh pesan dan informasi dan merespon yang 

terkandung dalam cerita yang telah disimak. 

Ragam pada saat menyimak menurut Tarigan (2008) dibagi menjadi 

dua yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. 

a. Menyimak ekstensif yakni jenis menyimak yang memahami dan 

memaknai materi yang disimaknya hanya sekilas saja. Menyimak 
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eksentif dibagi menjadi beberapa ragam antara lain menyimak social, 

menyimak sekunder, menyimak estetik dan menyimak pasif 

b. Menyimak intensif yakni menyimak secara menyeluruh bahan yang 

disajikan oleh pembicara. Menyimak intensif dibagi menjadi beberapa 

bagian antara lain menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak 

kreatif, menyimak eksploratif, menyimak interogatif dan menyimak 

selektif 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

menyimak adalah kemampuan bahasa yang bersifat reseptif yang 

dilakukan melalui proses kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian, 

pemahaman dan keterampilan yang memerlukan konsentrasi, sikap mental 

yang aktif sehingga bisa menangkap dan mendapatkan sebuah informasi 

yang didapatkan oleh si pembicara melalui bahasa lisannya. Adapun jenis 

menyimak yang digunakan dalam penelitian ini pada menyimak cerita 

menggunakan menyimak ektensif dengan tipe menyimak estetik. 

3. Tujuan Menyimak 

Pada dasarnya menyimak memiliki tujuan yaitu agar dapat 

memperoleh pengetahuan yang dilakukan oleh si pembaca  serta 

mengkomunikasikan ide-ide kepada orang lain dengan lancar sehingga 

penyimak dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis karena, 

mereka memperoleh banyak masukan yang berharga dari si pembaca. 

Pendapat ini dapat diperkuat oleh Tarigan dalam Nurbiana (2013) tujuan 

menyimak yaitu untuk belajar dan memecahkan masalah yang 
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disampaikan oleh pembicara, kemudian penyimak dapat mengevaluasi 

hasil pembicara berdasarkan ingatannya dan mengapresiasikan dalam 

kehidupannya. Pada saat kegiatan menyimak juga dapat 

mengkomunikasikan ide-ide yang ada dalam pikiran kepada orang lain. 

Adanya dengan kegiatan menyimak, dapat membedakan macam-macam 

bunyi yang ia dengarkan dari guru. 

Tujuan menyimak menurut Shrope dalam tarigan (2008) beraneka 

ragam antara lain : 

a. Menyimak untuk belajar maksudnya, agar dapat memperoleh 

pengetahuan dari bahan ujaran pembicara atau perkataan orang lain 

b. Menyimak untuk menikmati maksudnya, menyimak dengan penekanan 

pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan 

c. Menyimak untuk mengevaluasi maksudnya, agar penyimak dapat 

menilai sesuatu yang dia simak (baik-buruk, indah-jelek, dan lain-lain) 

d. Menyimak untuk mengapresiasi maksudnya, agar penyimak dapat 

menikmati serta menghargai sesuatu yang disimaknya 

e. Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide maksudnya, agar 

penyimak dapat mengkomunikasikan idea tau gagasan kepada orang 

lain dengan lancar dan tepat 

f. Menyimak untuk membedakn bunyi-bunyi maksudnya, agar dapat 

membedakan bunyi-bunyi dengan tepat 
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g. Menyimak untuk memecahkan masalah maksudnya, agar penyimak 

dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, sebab dari 

pembicara mungkin memperoleh masukan yang berharga 

h. Menyimak untuk meyakinkan maksudnya, untuk meyakinkan dirinya 

terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini dia ragukan 

dengan perkataan orang lain 

Menyimak bertujuan sebagai awal kemampuan berbahasa pada anak 

sehingga mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan oleh seorang 

pembaca melaui komunikasi secara verbal. Pendapat ini diperkuat oleh 

Sabarti dalam Nurbiani (2013) tujuan menyimak sebagai berikut : 

a. Menjadi dasar belajar bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa 

kedua 

Kemampuan berbahasa tidak akan dimiliki kalau tidak diawali 

dengan kegiatan mendengarkan. Kegiatan mungkin diawali dengan 

menyimak cara pengucapan kata. Seorang anak bisa mengucapkan kata 

mama, papa karena sering didengarkan atau sering diucapkan secara 

berulang ulang. 

b. Menjadi dasar pengembangan kemampuan bahasa tulis (Membaca dan 

Menulis) 

Kemampuan mendengar juga menjadi kemampuan dasar yang 

harus dimiliki anak sebelum diajarkan membaca. Seperti dikemukakan 

oleh Tom dan Harriet Sobol (2003:26) salah satu kemampuan dasar 

yang harus dimiliki anak sebelum diajarkan membaca adalah 
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kemampuan membedakan auditorial. Artinya, anak mampu 

membedakan suara-suara di lingkungan mereka dan mampu 

membedakan bunyi-bunyi huruf atau fenomena yang mereka 

dengarkan. 

c. Menunjang keterampilan berbahasa lainnya 

Apabila bahasa pembicara sama dengan bahasa penyimak maka 

penyimak dari hasil simakannya akan dapat mengetahui cirri-ciri bahasa 

pembicara. Hal ini dapat menunjang bahasa si penyimak melalui 

berbicara. 

d. Memperlancar komunikasi lisan 

Setelah menyimak pembicaraan seseorang, tentu penyimak akan 

dapat mengetahui isi pembicaraan maka akan terjadi komunikasi antara 

pembicara dan penyimak. 

e. Menambah informasi atau pengetahuan 

Informasi yang diperoleh tidak hanya melalui membaca, tetapi 

juga melalui menyimak.Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui 

kegiatan mendengarkan berita, ceramah, diskusi dan lainnya. 

Menurut Hunt dalam tarigan (2008) tujuan dari menyimak adalah 

a. Memperoleh informasi  

b. Membuat hubungan antar pribadi lebih efektif 

c. Agar dapat memberikan respon yang positif 

d. Mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal 
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Menyimak juga bertujuan untuk menjalin suatu hubungan, 

mempengaruhi orang lain, bermain-main (hiburan) dan untuk 

menolong. Pendapat ini di perkuat oleh Devito dalam Herry (2012) 

tujuan menyimak yaitu : 

a. Memahami Orang Lain 

Dalam kehidupan pribadi, kemampuan untuk menerima dan 

memahami setiap informasi dapat membantu kita mengetahui dan 

mempelajari sesuatu yang diperlukan. Bertujuan agar memahami 

orang lain untuk memperoleh sebuah informasi atau untuk 

mempelajari sesuatu. 

b. Berempati 

Kemampuan menerima merupakan suatu hal yang 

menganggumkan tetapi, penyimak yang efektif juga harus berempati 

sehingga mudah untuk memahami dan merasakan emosi serta 

pikiran pembicara. 

c. Memengaruhi Orang lain 

Aktivitas menyimak dapat mempengaruhi sikap dan perilaku 

orang lain, karena orang-orang akan lebih menaruh rasa hormat dan 

mengikuti yang dikatan sang pembicara 

d. Menghibur Diri 

Menyimak cerita-cerita lucu dan anekdot yang dilontarkan 

orang lain yang bisa menjadi hiburan 
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e. Mengkritisi Orang Lain 

Penyimak yang kritis dapat mendengarkan kata-kata  pembicara  

dan memahami setiap gagasan yang diterimannya melalui bahasa 

verbal. 

f. Menolong Orang lain  

Melalui kegiatan menyimak dapat memecahkan masalah yang 

sedang dihadapi dan melalui aktivitas dapat menolong orang lain 

dengan cara menyimak. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa 

tujuan dari menyimak adalah untuk belajar memperoleh pengetahuan yang 

diberikan oleh pembaca sehingga penyimak mampu mengkomunikasikan 

ide-idenya, memecahkan masalah, mengevaluasi hasil yang dia simak, 

untuk mengapresiasikan agar dapat memahami, menghayati, dan menilai 

bahan yang disimak. Perkembangan bahasa sebagai dasar awal untuk 

memperhatikan dan mendengarkan cara pengucapan kalimat untuk 

mengembangkan kemampuan membaca dan menulis yang dapat 

menunjang keterampilan berbahasa. Menyimak dapat memperlancar 

komunikasi lisan serta menambah informasi atau pengetahuan. Menyimak 

juga dapat menjalin suatu hubungan seorang pembicara dengan penyimak, 

misalnya dengan menyimak. Seorang penyimak memperoleh banyak 

kemampuan seperti menerima dan memahami pembicaraan, 

menumbuhkan rasa empati tentang emosi serta pikiran Pembicara. Ketika 

menyimak, kita mampu berfikir kritis, artinya memahami setiap gagasan 
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tanpa menerimanya secara total, dengan berfikir kritis dalam menyimak 

inilah kita dengan cepat dapat membantu orang lain memecahkan masalah. 

Ketika kita menyimak memang membutuhkan konsentrasi yang tinggi 

karena akan mempengaruhi sikap dan perilaku pembicara.  

Pembicara membutuhkan yang namanya pertumbuhan dan 

peningkatan untuk membimbing kegiatan menyimak sehingga, 

memerlukan untuk mengetahui adanya indikator perkembangan bahasa 

Menurut Luluk Asmawati (2014: 60-61) yang akan digunakan oleh 

peneliti untuk mengukur kemampuan menyimak sebagai berikut : 

Tabel 2.1.Mengukur Kemampuan Menyimak 

No Indikator 

1 Memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu 

2 Mendengarkan cerita sederhana 

3 Menjawab pertanyaan tentang informasi atau kejadian 

secara sederhana 

4 Menceritakan kembali isi cerita secara sederhana 

5 Menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita 

6 Menyebutkan sifat-sifat yang ada pada cerita yang 

didengarnya 

 

B. Media Boneka Tangan 

1. Media Pembelajaran 

Media merupakan alat perantara antara dua pihak yaitu sumber pesan 

dengan penerima pesan. Pendapat ini dapat diperkuat dalam Sri Anitah 

(2008:1) kata media berasal dari bahasa latin, yang merupakan bentuk 

jamak dari kata medium, yang berarti sesuai yang terletak di tengah (antara 

dua pihak atau kutub) atau suatu alat. Media juga dapat diartikan sebagai 

alat perantara atau penghubung antara dua pihak yaitu sumber 
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pesandengan penerima pesan atau informasi.Oleh karena itu, media 

pembelajaran berarti sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran 

antara pemberi pesan kepada penerima pesan. 

Menurut Luluk (2014:40) media pembelajaran adalah media grafis, 

tiga dimensi, media proyeksi dan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber 

belajar. 

Media pembelajaran Menurut Heinich, dkk dalam Asep Hernawan  

(2007:3) adalah alat saluran komunikasi. Media berasal dari baha Latin 

dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah 

berarti “perantara” yaitu perantara sumber pesan (a source) dengan 

penerima pesan (a receiver). 

Proses belajar mengajar membutuhkan yang namanya media. Fungsi 

utama media pembelajaran yaitu sebagai alat bantu mengajar serta dapat 

memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga memudahkan dalam 

memberikan pengajaran yang diberikan oleh guru dan memudahkan anak 

dalam menangkap atau menafsirkan sebuah informasi. Pendapat ini dapat 

diperkuat oleh Hamalik dalam Azhar (2007) bahwa pemakaian media 

pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 
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Menurut Asep (2007) fungsi dari media pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

a. Media pembelajaram berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan 

situasi pembelajaran yang efektif 

b. Dalam penggunaannya harus relevan dengan kompetensi yang ingin 

dicapai dari isi pembelajaran itu sendiri 

c. Berfungsi sebagai alat hiburan dan hanya sekedar untuk permainan atau 

memancing perhatian siswa semata 

d. Berfungsi untuk mempercepat proses belajar. Maksudnya adalah media 

dapat menangkap tujuan dan bahan ajar lebih mudah dan lebih cepat 

e. Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk 

berfikir, oleh karena itu untuk mengurangi terjadinya penyakit 

verbalisme 

Menurut Kemp & Dayton dalam Azhar (2007: 19-20) bahwa 

memiliki tiga fungsi media pembelajarn yaitu memotivasi minat atau 

tindakan, menyajikan informasi dan memberikan instruksi, untuk 

memotivasi media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama 

atau hiburan. 

Media pembelajaran memiliki banyak manfaat dalam proses belajar 

mengajar. Salah satunya dapat memudahkan anak dalam memahami 

makna yang diberikan guru dengan jelas sehingga dapat menarik perhatian 

anak. 
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Pendapat ini dapat diperkuat oleh Sudjana & Rivai dalam Azhar 

(2007) manfaat media pembelajaran yaitu: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian anak sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar 

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

dipahami oleh anak 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga anak tidak bosan 

d. Anak dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru tetapi, juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dan lain-lain 

Encyclopedia of Educational Research dalam Hamlik (1994) 

merincikan manfaat media pembelajaran sebagai berikut : 

a. Meletakkan dasar-dasar konkret untuk berpikir, oleh karena itu 

mengurangi verbalisme 

b. Memberikan atau menarik  perhatian yang besar terhadap anak dalam 

proses pembelajaran 

c. Meletakkan dasar-dasar perkembangan belajar sehingga dapat membuat 

pelajaran lebih mantap 

d. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu terutama melalui 

gambar hidup 

e.  Membantu tumbuhnya pengertian yang membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa 
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f. Memberikan pengalaman yang nyata dan pengalaman yang tidak 

mudah diperoleh dengan cara lain sehingga dapat memberikan 

keragaman yang lebih banyak dalam belajar. 

Menurut Asep (2007 ) manfaat media pembelajaran memiliki 

beberapa macam sebagai berikut: 

a. Membuat konkrit konsep-konsep yang abstrak. Konsep yang dirasakan 

masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada siswa 

bisa di konkritkan melalui pemanfaatan media pembelajaran. 

b. Mengahadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat 

dalam lingkungan belajar. Misalnya Guru menjelaskan dengan 

menggunakan gambar tentang binatang-binatang buas seperti harimau, 

gajah dsb. 

c. Menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil. Misalnya Guru akan 

menyampaikan gambaran mengenai sebuah kapal laut, pesawat terbang 

dsb. 

d. Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat dan lambat.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas media adalah alat perantara 

antara sumber pesan dengan penerima pesan yang menghubungkan semua 

pihak, baik media komunikasi maupun alat bantu komunikasi. Adapun 

fungsi dari menyimak yaitu untuk menyajikan sebuah informasi yang 

menarik sehingga dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru 

serta menjadikan motivasi bagi anak. Media pembelajaran juga memiliki 

banyak manfaat dalam proses belajar mengajar salah satunya dapat 
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memperjelas penyajian pesan dan dapat menarik perhatian anak dengan 

menggunakan atau meletakkan dasar-dasar konkret sehingga, dapat 

menimbulkan motivasi bagi anak dan memperbesar daya tarik bagi anak. 

2. Media Boneka Tangan 

Menurut Nurbiana (2013:3.28) boneka tangan adalah boneka yang 

digunakan dengan cara memasukan badan boneka ke dalam tangan. 

Boneka ini menampilkan karakter hewan, manusia, tumbuhan dan 

sebagainya. 

Boneka tangan adalah boneka yang ukurannya lebih besar dari 

boneka jari dan bisa dimasukka ke tangan. Jari tangan bisa dijadikan 

pendukung gerakan tangan dan kepala boneka (Gunarti, 2010 :5.20). 

Jadi dari kesimpulan pendapat-pendapat di atas bahwa pengertian 

boneka tangan adalah boneka ukuran lebih besar dari jari yang digunakam 

dengan cara memasukan badan boneka ke dalam tangan sehingga bisa 

dijadikan pendukung gerakan tangan. 

Cerita membutuhkan yang namanya alat peraga sebagai alat bantu. 

Alat peraga yang paling sederhana berupa buku, gambar, papan planel, 

boneka dan film bisu. Semua alat peraga yang digunakan membutuhkan 

keterampilan tersendiri sehingga berfungsi secara optimal. Menurut 

Musfiroh (2005 :145) bercerita dengan memanfaatkan boneka sebagai alat 

peraga masih menjadi pilihan para Guru hingga saat ini. Berbagai lomba 

mendongeng, boneka menjadi alat peraga utama para peserta.  Bantuan 

dengan adanya panggung boneka yang dihiasi miniatur pemandangan, 
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Guru bercerita seperti layaknya panggung boneka yang pada serial Unyil 

di televisi. Boneka menjadi alat peraga yang dianggap mendekati 

naturalitas bercerita. Tokoh-tokoh yang diwujudkan melalui boneka 

berbicara dengan gerakan-gerakan yang mendukung cerita  dan mudah 

diikuti oleh anak. Melalui boneka, anak tahu tokoh mana yang sedang 

berbicara, apa isi pembicaraanya dan bagaimana perilakunya. Boneka 

kadang menjadi sesuatu yang hidup dalam imajinasi anak. 

Bercerita dengan boneka tangan membutuhkan persiapan yang lebih 

matang, terutama persiapan memainkan boneka. Keterampilan menggerak-

gerakkan jari dengan lincah menjadi bagian penting dalam memainkan 

peran para tokoh. Keterampilan memainkan boneka menjadi faktor 

penentu keberhasilan bercerita di samping keterampilan berolah suara. 

Pada dasarnya, Menurut  Musfiroh ( 2005 : 148-149) bercerita 

dengan boneka tangan memerlukan teknik tersendiri yang dapat 

digambarkan sebagai berrikut : 

a. Jarak boneka tidak terlalu dekat dengan mulut pencerita 

b. Kedua tangan harus lentur memainkan boneka, adakalanya melakukan 

gerakan secara bersama-sama (karena sedang angkat bicara)  ada 

kalanya diam (karena menunggu giliran bicara) 

c. Antara gerakan boneka dengan suara tokoh harus sinkron.  

d. Sedapat mungkin selipkan nyanyian dalam cerita melalui perilaku 

tokoh. 
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e. Selipkan beberapa pertanyaan non cerita, sekaligus melibatkan anak. 

Contohnya “Anak-anak boleh nggak, kita membunuh hewan??” 

f. Lakukan improvisasi melalui tokoh dengan melakukan interaksi 

langsung dengan anak 

g. Tutup cerita dengan membuat simpulan dan memberikan pesan moral 

kepada anak 

h. Sesekali jika bercerita tidak dilakukan di panggung boneka dekatkan 

boneka tangan pada anak agar mereka tampak terpesona. 

i. Untuk meningkatkan kualitas cerrita dan performensi ceita, Guru dapat 

menyiapkan panggung boneka .  

 

C. Kerangka Berfikir 

Media merupakan alat perantara antara sumber pesan dengan penerima 

pesan yang menghubungkan semua pihak, baik media komunikasi maupun 

alat bantu komunikasi. Pada dasarnya media sebagai faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Melalui media diharapkan untuk 

memudahkan anak dalam menangkap pelajaran. Dalam hal ini, media yang 

digunakan guru sebagai variasi penjelasan verbal  dan media yang digunakan 

disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

Kegiatan menyimak cerita membutuhkan media yang merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat anak dalam menyimak cerita tersebut. 

Media boneka sebagai salah satu alternatif untuk kegiatan menyimak cerita. 

Boneka yang digunakan dengan cara memasukan badan boneka ke dalam 
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tangan dan boneka tangan tersebut dapat menolong anak dalam berimajinasi. 

Boneka ini menampilkan karakter hewan, manusia, tumbuhan dan 

sebagainya. 

Boneka menjadi alat peraga yang dianggap mendekati naturalitas 

bercerita. Tokoh-tokoh yang diwujudkan melalui boneka berbicara dengan 

gerakan-gerakan yang mendukung cerita  dan mudah diikuti oleh anak. 

Melalui boneka, anak tahu tokoh mana yang sedang berbicara, apa isi 

pembicaraanya dan bagaimana perilakunya. Boneka kadang menjadi sesuatu 

yang hidup dalam imajinasi anak dan menarik perhatian anak sehingga, dalam 

kegiatan bercerita dengan menggunakan media boneka tangan dapat 

meningkatkan kemampuan menyimak cerita.  

Dalam hal di atas, peneliti mengambil media berupa boneka tangan 

sebagai kegiatan pembelajaran dalam bercerita terhadap kemampuan 

menyimak cerita. Disini peneliti membuat bagan kerangka berfikir dalam 

penelitian ini : 
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Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berfikir 

D. Hipotesis  

Dalam penulisan ini, penulis mencoba membuat suatu kesimpulan 

sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya, maka penulis 

membuat hipotesisnya sebagai berikut : 

Ha : Adanya pengaruh positif penggunaan media boneka tangan terhadap 

kemampuan menyimak cerita anak Kelompok A di TK Aisyiyah 1 

Purwokerto 

Ho : Tidak adanya pengaruh positif penggunaan media boneka tangan 

terhadap kemampuan menyimak cerita anak Kelompok A di TK 

Aisyiyah 1 Purwokerto 

 

  

Kondisi Awal 

peserta didik 

kelompok A 

 

1. Melakukan pretest (sebelum 

perlakuan) 

2. Melakukan treatment dengan 

media boneka tangan pada 

kelompok eksperimen 

3. Pelaksanaan Postest (Setelah 

perlakuan) 

 

Kondisi Akhir Mendukung tercapainya 

hasil belajar yang tinggi 

terutama dalam hal 

menyimak cerita 
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