
BAB II

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan  pustaka  merupakan  uraian  sistematis  tentang  hasil  –  hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan ada hubungannya 

dengan penelitian yang dilakukan.adapaun penelitian terdahulu yang hampir 

sama dengan yang dilakukan oleh penulis diantaranya sebagai berikut :

Dwi  yunitasari  (UMS  :  2009)  dalam  skripsinya  yang  berjudul 

“Pembelajaran  Kemampuan  Menyimak  dengan  Metode  Bercerita  di  TK 

Pertiwi Genjahan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora” menyimpulkan bahwa 

adanya  peningkatan  kemampuan menyimak  anak melalui  bercerita  berhasil 

tercapai.

Martina Dewi Sulistyowati (UMS : 2009) dalam skripsinya  yang berjudul 

“Peningkatan  kemampuan  menyimak  cerita  dengan  menggunakan  media 

diodrama sebagai wujud kenaikan empati dan daya ingat siswa di SD Sragen 2” 

Dari  hasil  penelitiannya  diperoleh  kesimpulan  bahwa  penerapan  metode 

bercerita bertujuan agar anak lebih mudah menangkap dan mencerna kegiatan 

yang akan di sampaikan. Melatih kemampuan anak dalam menyimak beberapa 

hasil  yang  dicapai  dari  penerapan  metode  bercerita  terhadap  kemampuan 

menyimak  untuk  anak  usia  dini  yaitu  kegiatan  menyimak  melatih 

penglihatan,pendengaran,pemahaman dan pengapresiasian anak.

Dari  penelitian  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  untuk  skripsinya  Dwi 

Yunitasari  (UMS :  2009)  keunggulannya  anak  dilatih  untuk  mempunyai  daya 
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lihat dan daya dengar yang baik, dan dapat mengemukakan pendapat di depan 

kelas  untuk  menceritakan  kembali  cerita  yang  telah  dibacakan  oleh 

guru.Kelemahannya  anak  sering  bosan  dengan  buku  cerita  yang  mungkin 

gambarnya kurang menarik anak.

Dari  kedua  penelitian  tersebut  penulis  simpulkan  bahwa  mengembangkan 

kemampuan menyimak anak dapat dilakukan dengan bercerita bergambar dengan 

memakai alat peraga tak langsung agar kegiatan menyenangkan dan anak tidak 

merasa  bosan.  Karena  dunia  anak  adalah  dunia  bermain.  Sehingga  harus 

diciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan kondusif.

Perbedaan  pada  penelitian  yang akan  dilakukan peneliti  dengan  penelitian 

diatas  adalah  meningkatkan  kemampuan  menyimak  anak  usia  dini  melalui 

metode bercerita. 

B. Kajian Teori

1. Kemampuan Menyimak

a. Pengertian Kemampuan Menyimak

Kegiatan  menyimak  dapat  dilakukan  oleh  seseorang  dengan 

bunyi  bahasa  sebagai  sumbernya,  sedangkan  mendengar  dan 

mendengarkan  bisa  bunyi  apa  saja.  Jadi,  menyimak  memiliki 

kandungan  makna  yang  lebih  spesifik  bila  dibandingkan  dengan 

mendengar  dan  mendengarkan.  Namun,  sekali  lagi  dalam 

penggunaannya istilah mendengarkan dan menyimak sering digunakan 

secara bergantian atau disamakan artinya. Seperti dalam GBPKB TK 

2004 istilah yang digunakan secara bergantian.
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Lalu  apa  yang  dimaksud  dengan  menyimak?  Menyimak 

menurut  Anderson,  (1972:  69)  menyimak  bermakna  mendengarkan 

dengan penuh pemahaman dan perhatian  serta apresiasi. Pendapat ini 

dipertegas  oleh  Tarigan  (1990:  25)  bahwa menyimak  adalah  proses 

kegiatan  mendengarkan  lambang-lambang  lisan  dengan  penuh 

perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi. Sejalan dengan itu 

Sabarti  juga  mengemukakan  bahwa  menyimak  adalah  suatu  proses 

yang  mencakup  kegiatan  mendengarkan  bunyi  bahasa, 

mengidentifikasi,  menginterpretasi,  menilai dan mereaksi atas makna 

yang terkandung di dalamnya.

Jadi, berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa  menyimak  adalah  kegiatan  mendengarkan  secara  aktif  dan 

kreatif  untuk memperoleh informasi  menangkap isi  atau pesan serta 

memahami makna komunikasi yang disampaikan secara lisan.

b. Fungsi Menyimak 

Ketrampilan menyimak dapat berfungsi untuk :

1) Menjadi dasar belajar bahasa, baik bahasa pertama maupun 

bahasa kedua

Kemampuan berbahasa  tidak akan dimiliki  oleh  seseorang 

kalau tidak diawali dengan kegiatan mendengarkan. Seorang anak 

dapat  mengucapkan  kata  mama,  papa dan  sebagainya  setelah  ia 

sering  dan  berulang-ulang  menyimak  pengucapan  kata-kata 

tersebut  dari  orang-orang  yang  ada  disekitarnya.  Demikian  pula 
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halnya  pada  saat  anak  belajar  bahasa  asing.  Kegiatan  mungkin 

diawali  dengan  menyimak  cara  pengucapan  fonem,  kata  dan 

kalimat  sebelum  dia  bisa  mengucapkan  sebuah  kata  dan 

menggunakannya dalam kegiatan berbicara.

2) Menjadi  dasar  pengembangan  kemampuan  bahasa  tulis 

(membaca dan menulis)

Kemampuan mendengar ini juga menjadi kemampuan dasar 

yang  dimiliki  anak  sebelum  diajarkan  membaca.  Seperti 

dikemukakan oleh Tom dan Harriet Sobol, salah satu kemampuan 

dasar yang harus dimiliki anak sebelum diajarkan membaca adalah 

kemampuan  membedakan  auditorial.  Artinya,  anak  mampu 

membedakan  suara-suara  di  lingkungan  mereka  dan  mampu 

membedakan  bunyi-bunyi  huruf  atau  fonem  yang  mereka 

dengarkan (2003: 26). Pendapat ini juga diperkuat oleh Pflaum dan 

Steinberg dalam Tampubolon bahwa kemampuan anak memahami 

bahasa  lisan  menjadi  salah  satu  ciri  penanda  kesiapan  anak 

diajarkan membaca (1991: 64).

3) Menunjang ketrampilan berbahasa lainnya

Apabila  bahasa pembicara sama dengan bahasa penyimak, 

maka penyimak dari hasil simakannya akan dapat mengetahui ciri-

ciri  bahasa  pembicara.  Hal  ini  dapat  menunjang  kemampuan 

berbicara  penyimak.  Selain  itu,  penyimak  dari  hasil  simakannya 

akan  memperoleh  tambahan  perbendaharaan  kata  yang  dapat 
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meningkatkan ketrampilan berbahasanya, baik lisan (berbicara dan 

menyimak) maupun tulisan (membaca dan menulis).

4) Memperlancar komunikasi lisan

Setelah menyimak pembicaraan seseorang, tentu penyimak 

akan dapat mengetahui isi atau makna pembicaraan tersebut, maka 

akan terjadi komunikasi  antara pembicara dan penyimak. Hal ini 

berarti, menyimak dapat memperlancar komunikasi lisan.

5) Menambah informasi atau pengetahuan

Pengetahuan  tentang  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan 

teknologi  atau  informasi  lainnya  tidak  hanya  diperoleh  melalui 

membaca,  tetapi  juga  melalui  menyimak.  Pengetahuan  baru 

tersebut diperoleh melaui kegiatan mendengarkan berita, ceramah, 

diskusi dan lain sebagainya.

c. Tujuan Menyimak 

Bermacam-macam tujuan orang menyimak. Tujuan seseorang 

menyimak tergantung pada niat setiap orang. Tarigan mengemukakan 

ada tujuh tujuan orang menyimak, yaitu (1) untuk belajar, (2) untuk 

memecahkan  masalah,  (3)  untuk  mengevaluasi,  (4)  untuk 

mengapresiasi  (5)  untuk mengkomunikasikan  ide-ide  (6)  untuk 

membedakan  bunyi-bunyi,  (7)  untuk meyakinkan.  Sejalan  dengan 

pendapat  tersebut  Sabarti  juga  mengemukakan  beberapa  tujuan 

menyimak,  yaitu  (1)  menyimak  untuk  belajar,  (2)  menyimak  untuk 
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menghibur  diri,  (3)  menyimak  untuk  menilai,  (4)  menyimak  untuk 

mengapreasiasi dan (5) menyimak untuk memecahkan masalah.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan tujuan menyimak bagi 

anak adalah :

a. Untuk belajar

Bagi anak TK tujuan mereka menyimak pada umumnya adalah 

untuk  belajar.  Misalnya  belajar  untuk  membedakan  bunyi-bunyi 

yang  diperdengarkan  guru,  mendengarkan  cerita,  permainan 

bahasa.  Jadi,  anak  TK  melakukan  kegiatan  menyimak  lebih 

cenderung bukan karena keinginan anak itu sendiri tetapi karena 

ditugaskan sehubungan dengan kegiatan dalam pembelajaran.

b. Untuk mengapresiasi

Artinya  menyimak  bertujuan  untuk  dapat  memahami, 

menghayati dan menilai bahan yang disimak, bahan yang disimak 

dengan tujuan ini  biasanya  berbentuk karya  sastra,  seperti  cerita 

atau dongeng dan puisi.

c. Untuk menghibur diri

Menyimak yang bertujuan untuk menghibur diri artinya dengan 

menyimak anak merasa senang dan gembira.

d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi

Tujuan ini biasanya  ditemui pada orang dewasa. Orang yang 

sedang punya permasalahan bisa mencari  pemecahannya melalui 

kegiatan menyimak. 
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Tujuan menyimak ini masih bisa ditambahkan dengan tujuan-

tujuan  lain  yang  lain  tergantung  pada  niat  seseorang  untuk 

menyimak.

d. Jenis-jenis menyimak 

Adapun jenis-jenis menyimak yang dapat dikembangkan untuk anak 

Taman Kanak-Kanak menurut Bromley (1990) adalah sebagai berikut :

1) Menyimak informatif

Menyimak  atau  mendengarkan  informasi  untuk 

mengidentifikasi dan mengingat fakta-fakta, ide-ide dan hubungan-

hubungan.

Ada  beberapa  kegiatan  yang  dapat  direncanakan  atau 

ditugaskan  kepada  anak  untuk  mengembangkan  kemampuan 

menyimak informatif.

a) Membiarkan/ menyuruh anak menutup mata lalu menundukkan 

kepalanya di atas meja, kemudian suruh mereka membedakan 

bunyi  (meraut  pensil,  mendorong  buku,  membuka  pintu, 

mendorong kursi) lalu tanyakan kepada mereka untuk menebak 

suara apa yang muncul.

b) Mengajarkan  kepada  anak-anak  bagaimana  menerima  pesan 

telepon secara singkat.

c) Mengajak anak-anak berjalan-jalan.

d) Membacakan paragraf pendek tentang ilmu pengetahuan atau 

ilmu  sosial.  Kemudian  ajukan pertanyaan-pertanyaan  tentang 
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apa, siapa, mengapa dan kapan. Jawabnya harus berupa pilihan 

dan anak harus menerangkan faktanya untuk dapat menjawab.

e) Membaca sajak atau cerita. Kadang-kadang hilangkan sebuah 

kata  atau  kalimat  pada  akhir  cerita,  kemudian  suruh  anak 

melengkapi  atau  mengisi  kata  atau  kalimat  yang  hilang 

tersebut.

f) Ajak anak untuk menggambarkan dalanm pikirannya tentang 

apa  yang  mereka  dengar  dari  ccrita  yang  Anda  bacakan. 

Diskusikan  tentang  bagaimana  mereka  menyurusn  gambaran 

visualinya.

g) Menggambar sebuah objek di kertas grafik dengan garis yang 

lurus.  Minta  anak-anak  untuk  menandai  arah  utara,  selatan, 

timur dan barat pada kertas grafik.

2) Menyimak kritis

Kemampuan ini membutuhkan kemampuan untuk menganalisis 

apa  yang  didengar  dan  membuat  sebuah keterangan  tentang  hal 

tersebut dan membuat generalisasi berdasarkan apa yang didengar.

a) Membaca cerita pendek lalu ajak anak untuk mengungkapkan 

ide utama dari  cerita  yang mereka  dengar.  Untuk membantu 

anak usia Taman Kanak-kanak mengungkapkan ide cerita bisa 

dipadu  dengan  pertanyaan  dari  guru.  Manfaat  membacakan 

cerita  pada  anak-anak,  disamping  dapat  mengembangkan 
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kemampuan  menyimak  mereka  juga  dapat  memberi 

keuntungan yang lain, yaitu:

(1) merangsang anak untuk ingin membaca

(2) mempertinggi kebebasan kemampuan membaca

(3) memperluas pengalaman dan ketertarikan anak

(4) memperjelas kepada anak tentang buku yang tidak dibaca

b) Membacakan teka-teki dan mengajak anak menebak berbagai 

jawaban

c) Mengajak  anak-anak  membuat  teka-teki  sendiri  lalu 

membacakan pada teman-temannya.

d) Mengajak anak menonton cerita pada televisi atau VCD, lalu 

mintalah kesan anak tentang cerita tersebut.

3) Menyimak apresiatif

Menyimak apresiatif adalah kemampuan untuk menikmati dan 

merasakan apa yang didengar penyimak dalam jenis menyimak ini 

larut dalam bahan yang disimaknya.

Ada tiga media yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

kemampuan menyimak ini, yaitu :

a) Musik

b) Bahasa

c) Patung visual
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Adapun  beberapa  kegiatan  yang  dapat  diberikan  untuk 

meningkatkan kemampuan menyimak apresiatif pada anak adalah 

sebagai berikut :

1) Membacakan anak koleksi cerita,  seperti  cerita binatang atau 

cerita  lain  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  anak 

untuk mengenalkan anak pada pengulangan kata dan nyanyian 

yang berulang.

2) Membacakan bacaan yang berkualitas pada anak, menggiring 

perhatian mereka pada penggunaan onomatope.

3) Membacakan  semua  tipe  puisi  pada  anak  dan  membantu 

mereka merespon isi puisi dengan visualisasi dan perasaan.

4) Berbagi buku puisi bergambar, atau buku bergambar.

5) Mengundang  seorang  pencerita  untuk  mengunjungi  kelas, 

sehingga anak dapat belajar untuk menikmati bentuk kesenian 

khusus.

e. Strategi Pengembangan Kemampuan Menyimak

Berbagai  strategi  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan 

kemampuan menyimak. Paley dalam Bromley mengemukakan bahwa 

ada  beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan.  Cara-cara  tersebut 

diantaranya adalah:

1) Tetap  diam.  Artinya  penyimak  tidak  menambahkan  kata-kata 

sewaktu terjadi keragu-raguan  ketika seorang pembicara sedang 

berhenti.
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2) Teori dan penelitian membuktikan bahwa anak akan belajar lebih 

banyak jika guru mendengarkan lebih banyak (Bromley).

3) Mempertahankan kontak mata

4) Menggunakan bahasa nonverbal

5) Menangkap pengertian

6) Membagi kesan mental

7) Mendorong berbicara

8) Partisipasi kelompok

Secara  lebih  khusus  metode-metode  yang  dapat  digunakan 

untuk  mengembangkan  kemampuan  menyimak  pada  anak  Taman 

Kanak-Kanak adalah sebagai berikut :

1) Simak – Ulang Ucap

Metode  simak-ulang  ucap  biasanya  digunakan  dalam 

memperkenalkan  bunyi-bunyi  tertentu  seperti  bunyi  kendaraan, 

suara binatang, bunyi pintu ditutup atau juga bunyi bahasa. Bunyi 

bahasa atau huruf  biasanya diperkenalkan pada saat pertama anak 

belajar membaca atau mengenal bunyi-bunyi huruf.

2) Simak – Kerjakan

Model ucapan guru berisi kalimat perintah. Anak mereaksi 

atas perintah guru. Reaksi ini anak dalam bentuk perbuatan.
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3) Simak – Terka 

Guru menyiapkan benda-benda yang tidak  diketahui  atau 

tidak diperlihatkan kepada anak. Lalu menyebutkan ciri-ciri benda 

tersebut dan anak ditugaskan untuk menerka benda yang dimaksud.

4) Menjawab Pertanyaan

Guru  menyiapkan  bahan  simakan  berupa  cerita,  sangat 

diharapkan  taraf  kesukaran  cerita  baik  dari  segi  isi  maupun 

bahasanya  disesuaikan  dengan kemampuan anak.  Cerita  tersebut 

juga  cerita  yang  aktual  dan  menarik  bagi  anak.  Kemudian  guru 

membacakannya.  Lalu  guru  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan 

sehubungan dengan cerita tersebut.

5) Parafrase

Guru mempersiapkan sebuah puisi yang cocok untuk anak. 

Guru membacakan puisi tersebut. Anak menyimak dan kemudian 

ditugaskan menceritakan kembali  isi  puisi  tersebut  dengan kata-

kata sendiri.

6) Merangkum

Guru menyiapkan bahan simakan berupa cerita yang tidak 

terlalu  panjang.  Isi  dan  bahasanya  juga  disesuaikan  dengan 

kemampuan  anak.  Setelah  guru  menceritakan  anak  ditugaskan 

untuk menceritakan isi cerita tersebut dengan kalimat sendiri.
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7) Bisik Berantai 

Metode  ini  juga  dapat  Anda  gunakan  di  Taman  Kanak-

Kanak. Guru membisikkan suatu pesan kepada seorang anak. Atau, 

yang dibisikkan juga bisa berupa tiga kata berurutan sesuai tema 

tertentu.  Lalu  anak yang pertama membisikkan pesan atau kata-

kata  tersebut  pada  anak  kedua.  Anak  kedua  membisikkan  pada 

anak ketiga dan begitu seterusnya, anak terakhir menyebutkan isi 

pesan itu dengan suara keras di depan kelas.

8) Identifikasi Kata Kunci

Metode identifikasi  kata kunci ini sebetulnya lebih cocok 

diberikan untuk anak usia SD.

f. Program Kegiatan Pengembangan Menyimak

Berikut   ini  akan  dikemukakan  beberapa  contoh  program 

kegiatan  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  kemampuan 

menyimak pada anak TK.

1) Tema : Keluargaku

a. Kemampuan

Menceritakan  kembali  isi  cerita  sederhana  yang  sudah 

diceritakan guru.

b. Kegiatan

Bercerita tentang Keluarga Dinosaurus.

c. Metode/Teknik

- Bercerita
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- Tanya jawab

- Penugasan 

d. Langkah-langkah pelaksanaan

- Guru mengatur posisi tempat duduk anak

- Guru  mengadakan  apersepsi  untuk  memancing  perhatian 

anak  untuk  mendengarkan  cerita  guru  seperti  dengan 

mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  berhubungan 

dengan  cerita  atau  dengan  memperlihatkan  media  yang 

menarik

2) Guru mulai bercerita dan anak menyimak.

3) Setelah selesai bercerita guru memberi tugas pada anak-anak untuk 

menceritakan kembali isi cerita tersebut secara bergantian.

4) Guru memberikan pujian kepada anak yang sudah lancar/ bercerita 

dan memberikan motivasi pada anak yang belum.

2. Metode Bercerita

a. Pengertian Metode Bercerita

Bercerita atau yang biasa disebut mendongeng, merupakan seni 

atau teknik budaya  kuno untuk menyampaikan suatu peristiwa yang 

dianggap  penting,  melalui  kata-kata,  imaji  dan  suara-suara 

(Ismoerdijahwati  K,  2007).  Dongeng  atau  cerita  telah  ada  dalam 

banyak  kebudayaan  dan  daerah  sebagai  hiburan,  pendidikan, 

pelestarian kebudayaan dan menyimpan pengetahuan serta nilai-nilai 
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moral.  Bercerita  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  seseorang 

secara  lisan  kepada  orang  lain  dengan  alat  peraga  atau  tanpa  alat 

tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan,  informasi 

atau  hanya  sebuah  dongeng  yang  untuk  didengarkan  dengan  rasa 

menyenangkan, oleh karena itu orang yang menyajikan cerita tersebut 

harus  menyampaikannya  dengan  menarik  (Dhieni  et  al,  2005:  6.3). 

Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2003:  210)  cerita  adalah: 

Tuturan  yang  membentangkan  bagaimana  terjadinya  suatu  hal  atau 

peristiwa  atau  karangan  yang  menuturkan  perbuatan,  pengalaman 

kebahagiaan  atau  penderitaan  orang,  kejadian  tersebut  sungguh-

sungguh atau rekaan.

Berdasarkan  pengertian  di  atas  maka  cerita  anak  dapat 

didefinisikan  "tuturan  lisan,  karya  bentuk  tulis  atau  pementasan 

tentang  suatu  kejadian,  peristiwa,  dan  sebagainya  yang  terjadi  di 

seputar dunia anak (Musfiroh et al, 2005: 59). Sedangkan Depdiknas 

(2004:  12)  mendefinisikan   bahwa  "metode  bercerita  adalah  cara 

bertutur kata dalam penyampaian cerita atau memberikan penjelasan 

kepada  anak  secara  lisan",  dalam  upaya  memperkenalkan  ataupun 

memberikan keterangan hal baru pada anak.

b. Bentuk-Bentuk Metode Bercerita 

Pada  pelaksanaannya  metode-bercerita  dapat  dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu:

1) Bercerita tanpa alat peraga 
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Di  mana  pada  pelaksanaannya  tanpa  menggunakan  alat 

peraga  sebagai  media  bercerita  dan  guru  harus  memperhatikan 

ekspresi  wajah,  gerak-gerik  tubuh,  dan  suara  guru  harus  dapat 

membantu  fantasi  anak  untuk  mengkhayalkan  hal-hal  yang 

diceritakan guru. 

2) Bercerita dengan alat peraga 

Di  mana  pada  pelaksanaannya  menggunakan  alat  peraga 

sebagai  media  penjelas  dari  cerita  yang  didengarkan  anak, 

sehingga  imajinasi  anak  terhadap  suatu  cerita  tidak  terlalu 

menyimpang dari  apa yang dimaksudkan oleh guru.  Alat  peraga 

yang digunakan dapat berupa:

3) Alat peraga langsung

Yaitu  menggunakan  benda  asli  atau  benda  sebenarnya 

(misalnya: kelinci, kembang, piring) agar anak dapat memahami isi 

cerita dan dapat melihat langsung ciri-ciri serta kegunaan dari alat 

tersebut.

4) Alat peraga tak langsung 

Yaitu  menggunakan  benda-benda  yang  bukan  alat 

sebenarnya.  Bercerita  dengan  alat  peraga  tak  langsung  dapat 

berupa:

a) Bercerita  dengan  benda-benda  tiruan.  Guru  menggunakan 

benda-benda  tiruan  sebagai  alat  peraga  (misalnya:  binatang 

tiruan, buah-buahan tiruan, sayuran tiruan). Benda-benda tiruan 
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tersebut  hendaknya  mempunyai  proporsi  bentuk  dan  warna 

yang sesuai dengan aslinya.

b) Bercerita  dengan  menggunakan  gambar-gambar.  Guru 

menggunakan gambar sebagai alat peraga dapat berupa gambar 

lepas, gambar dalam buku atau gambar seri yang terdiri dari 2 

sampai 6 gambar yang melukiskan jalannya cerita.

c) Bercerita  dengan  menggunakan  papan  flanel.  Guru 

menggunakan  papan  flanel  untuk  menempelkan  potongan-

potongan gambar yang akan disajikan dalam suatu cerita.

d) Membacakan  cerita.  Guru  menggunakan  buku  cerita  dengan 

tujuan agar minat anak terhadap buku semakin bertambah.

e) Sandiwara  boneka.  Guru  menggunakan  berbagai  macam 

boneka yang akan dipentaskan dalam suatu cerita.

c. Metode Bercerita dengan Gambar 

Metode  bercerita  dengan  gambar  merupakan  salah  satu  cara 

yang  paling mendasar  untuk  berbagi  pengetahuan,  pengalaman,  dan 

membina hubungan interaksi dengan anak-anak. Pada usia anak-anak, 

kemampuan bahasa kata (bahasa lisan) belum cukup dikuasainya, dan 

bahasa tulisan pun masih dalam proses, tetapi anak sudah mempunyai 

kemampuan  bahasa  rupa  (bahasa  gambar).  Melalui  seluruh 

kemampuan yang dimilikinya, yaitu perpaduan antara bahasa kata dan 

bahasa  gambar,  anak  jadi  mengerti  apa  yang  dikatakan  orang  lain 

kepadanya.
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Hal ini disebabkan, oleh anak apa yang dikatakan orang lain 

diimajinasikannya  dengan  apa  yang  diinginkan  orang  tersebut. 

Depdiknas (2001: 18) mengungkapkan bahwa metode bercerita dengan 

gambar merupakan "bentuk bercerita dengan alat peraga tak langsung 

yang menggunakan gambar-gambar sebagai alat peraga dapat berupa 

gambar lepas, gambar dalam buku atau gambar seri yang terdiri dari 2 

sampai 6 gambar yang melukiskan gambar ceritanya".

Ada beberapa  alasan  mengapa  penulis  menggunakan  metode 

cerita bergambar diantaranya adalah : 

a)  Memudahkan anak untuk bercerita

b)  Lebih menarik minat anak

c) Anak lebih menghayati apabila cerita itu menggunakan gambar. 

Macam – macam cerita bergambar antara lain :

1) Kartu Cerita

Adalah berupa kumpulan beberapa gambar yang berurutan dalam 

satu halaman, sebagai bahan mendongeng 

( Storytelling ). Tampilan gambar dapat dilengkapi dengan caption 

yang  berfungsi  sebagai  pengingat.  Caption berisi  cerita  singkat 

yang tertera pada gambar.

2) Gambar Seri

a). Gambar cukup besar, untuk dapat dilihat ditempat duduk.

b).  Arti  dari  tiap  gambar,  hubungan  antara  satu  gambar  yang 

berikutnya dapat dilihat jelas.
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c). Distrosi

Distrosi  dapat  diartikan  sebagai  penyimpangan bentuk,  gerak, 

dan atau ekspresi yang dilebih – lebihkan. Distrosi merupakan 

usaha  illustrator  untuk mengubah  dan memberikan  daya  tarik 

tokoh sesuai dengan gaya dan seleranya. 

3) Buku cerita bergambar ( Story Reading )

Buku  ini  lebih  popular  dengan  sebutan  Story  reading, 

sebagai bahan bercerita (storytelling) atau dibaca sendiri oleh anak 

– anak diberi gambar. Buku bergambar ada beberapa bentuk. 

d. Tujuan Metode Bercerita dengan Gambar 

Pada usia 4-6 tahun, anak-anak mulai dapat menikmati sebuah 

cerita pada saat ia mengerti tentang peristiwa yang terjadi di sekitarnya 

dan  mampu  mengingat  beberapa  berita  yang  diterimanya.  Hal  ini 

menurut  Depdiknas  (2005:  5)  ditandai  oleh  berbagai  kemampuan 

sebagai berikut:

1) Mampu  menggunakan  kata  ganti  saya  dan  berkomunikasi.

2) Memiliki  berbagai  perbendaharaan  kata  kerja,  kata  sifat,  kata 

keadaan, kata tanya, dan kata sambung. 

3) Menunjukkan   pengertian   dan   pemahaman   tentang   sesuatu. 

4) Mampu  mengungkapkan  pikiran,  perasaan  dan  tindakan  dengan 

menggunakan kalimat sederhana. 

5) Mampu membaca dan mengungkapkan sesuatu melalui gambar.
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Bercerita  bagi  anak  usia  dini  bertujuan  agar  anak  mampu 

mendengarkan  dengan  berkonsentrasi  dan  mengekspresikan 

perasaannya  terhadap  apa  yang  diceritakan.  Adapun  tujuan 

diberikannya  metode  bercerita  menurut  Depdiknas  (Depdiknas, 

2001; 19) yaitu :

1) Melatih daya tangkap anak.

2) Melatih daya pikir anak.

3) Melatih daya konsentrasi anak.

4) Membantu perkembangan fantasi atau imajinasi anak.

5) Menciptakan suasana menyenangkan dan akrab di dalam kelas.

e. Manfaat Bercerita dengan Gambar 

Kegiatan  bercerita  selain  membantu  perkembangan  bahasa 

anak,  juga  dapat  membangun  hubungan  yang  erat  antara  guru  dan 

anak. Melalui bercerita, guru berinteraksi secara akrab dan penuh kasih 

sayang dengan anak-anak. Penelitian Ferguson (Solehuddin, 2000: 92) 

pun menunjukkan bahwa anak-anak yang dibacakan kepada mereka 

cerita-cerita  semasa  di  TK memperoleh  skor  lebih  tinggi  dalam tes 

keterampilan membaca daripada anak-anak lainnya. Beberapa manfaat 

metode bercerita  dengan gambar  bagi anak TK (Dhieni et  al,  2005: 

6.6).

1) Melatih daya serap atau daya tangkap anak TK, artinya anak usia 

TK dapat  dirangsang,  untuk  mampu  memahami  isi  atau  ide-ide 

pokok dalam cerita secara keseluruhan. 
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2) Melatih  daya  pikir  anak  TK,  untuk  terlatih  memahami  proses 

cerita, mempelajari hubungan bagian-bagian dalam cerita termasuk 

hubungan-hubungan sebab-akibatnya. 

3) Melatih  daya  konsentrasi  anak  TK,  untuk  memusatkan 

perhatiannya kepada keseluruhan cerita, karena dengan pemusatan 

perhatian  tersebut  anak  dapat  melihat  hubungan  bagian-bagian 

cerita sekaligus menangkap ide pokok dalam cerita.      

4) Mengembangkan  daya  imajinasi  anak,  artinya  dengan  bercerita 

anak  dengan  daya  imajinasinya  dapat  membayangkan  atau 

menggambarkan  suatu  situasi  yang  berada  di  luar  jangkauan 

inderanya bahkan yang mungkin jauh dari lingkungan sekitarnya, 

ini berarti membantu mengembangkan wawasan anak. 

5) Menciptakah situasi yang menggembirakan serta mengembangkan 

suasana  hubungan  yang  akrab  sesuai  dengan  tahap 

perkembangannya,  anak  usia  TK  senang  mendengarkan  cerita 

terutama apabila gurunya menyajikannya dengan menarik. 

6) Membantu  perkembangan  bahasa  anak  dalam  berkomunikasi 

secara  efektif  dan  efesien  sehingga  proses  percakapan  menjadi 

komunikatif.

f. Implementasi  metode  bercerita  dengan  cerita  bergambar  pada 

tingkat perkembangan bahasa di Taman Kanak-Kanak

Implementasi metode bercerita di taman kanak-kanak berdasarkan 

kemampuan  yang  diharapkan  dicapai  dalam pengembangan  bahasa, 



30

contohnya  seperti  yang  terdapat  dalam program kegiatan  belajar  di 

Taman Kanak-kanak yang terdapat pada standar pendidikan anak usia 

dini,sesuai Permendiknas  No. 58 tahun 2009 tentang standar PAUD 

khususnya untuk usia 5-6 tahun untuk kelompok B sebagai berikut :

LINGKUP 
PERKEMBANGAN

TINGKAT 
PENCAPAIAN 

PERKEMBANGAN
INDIKATOR

B. Mengungkapkan 
bahasa

1. menjawab 
pertanyaan  yang 
lebih kompleks

10. Menjawab 
pertanyaan 
sederhana

3. Berkomunikasi 
secara lisan, 
memiliki 
perbendaharaan kata, 
serta mengenal 
simbol-simbol untuk 
persiapan membaca, 
menulis dan 
berhitung

14.Berkomunikasi 
secara lisan dengan 
bahasanya sendiri 
(sesuai anak)

16. Bercerita tentang 
gambar yang di 
sediakan atau di buat 
sendiri dengan urut 
dan bahasa yang 
jelas

17. Membaca buku 
cerita bergambar dan 
menceritakannya 

5. Melanjutkan 
sebagian cerita / 
dongeng yang telah 
di perdengarkan

26. Menceritakan 
kembali sesuatu 
berdasarkan 
ingatannya

27. Mendengarkan dan 
menceritakan 
kembali cerita secara 
runtut

29. Menceritakan 
tentang sesuatu yang 
diperoleh dari buku
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C. Kerangka Berfikir

Menyimak  merupakan  kegiatan  mendengarkan  secara  aktif  dan  kreatif 

untuk  memperoleh  informasi  menangkap  isi  atau  pesan  serta  memahami 

makna komunikasi yang disampaikan secara lisan.

Cerita  anak  merupakan  salah  satu  bentuk  karya  sastra  yang  paling 

dominan yang diberikan di TK. Melalui cerita berbagai aspek perkembangan 

anak  dapat  dikembangkan  dalam  proses  pembelajaran.  Cerita  dapat 

mengembangkan aspek bahasa, kognitif, emosional, sosial dan kreativitas.

Berdasarkan  penelitian  ini  kemampuan  menyimak  akan  meningkat 

apabila dalam bercerita terdapat isi dan materi yang jelas,metode dengan cerita 

bergambar,respon anak,  dan ekspresi  anak,  kemudian anak akan menyimak 

cerita  bergambar  dengan baik  dengan perilaku  yang  baik  pula  sehingga  di 

dapat  argumentasi  yang  berupa  dapat  menjawab  pertanyaan  dari  guru, 

mengemukakan  pendapat  secara  sederhana  dan  maju  kedepan  untuk 

menceritakan kembali Sehingga terdapat hasil belajar dalam menyimak yang 

baik pula, dan meningkatnya kemampuan menyimak pada anak kelompok B 

melalui metode bercerita.

D. Hipotesis Tindakan

Hipotesis berasal dari kata hipo/hypo, hapo, yaitu lemah atau kurang 

dan thesisi, tesa yaitu pernyataan. Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih 

lemah  kebenarannya  dan  masih  perlu  dibuktikan  kebenarannya,  maka 
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hipotesis  fungsinya  sebagai  jawaban sementara  yang  belum final  (Sutrisno 

Hadi, 1998 :257)

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka akan di dapat seberapa 

besar kemampuan anak dalam menyimak melalui metode bercerita. Mengacu 

pada  pengertian  hipotesis  diatas,  maka  dikemukakan  hipotesis  untuk 

penelitian  ini  sebagai  berikut  “Metode  bercerita  dengan  gambar  dapat 

meningkatkan  kemampuan  menyimak  pada  anak  kelompok  B  pada  TK 

Aisyiyah Punggawan Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011”. 


