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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Perhatian Terhadap Pembelajaran Cerita 

a. Pengertian 

Definisi perhatian menurut Sumadi Suryabrata (2004:14) 

adalah sebagai berikut : 

1) Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertentu kepada suatu 

objek. 

2) Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai 

sesuatu aktivitas yang dilakukan. 

Jalaludin Rahmat (2000:52), perhatian adalah proses mental 

ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam 

kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Perhatian terjadi bila 

kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera kita, dan 

mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain. 

Menurut Dr. Aryan Ardhana (2001:74), perhatian adalah 

suatu kegiatan jiwa. Perhatian dapat didefinisikan sebagai proses 

pemusatan phase-phase atau unsur-unsur pengalaman dan 

mengabaikan yang lainnya. 

Drs. Dakir (2002;181), perhatian adalah keaktifan 

peningkatan kesadaran dalam pemusatannya kepada barang sesuatu 

baik di dalam maupun di luar diri kita. 
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Dari beberapa pendapat tersebut diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa perhatian adalah pemusatan pikiran, perasaan 

dan kemauan yang dilakukan secara sengaja dan terkonsentrasi oleh 

individu yang ditujukan pada obyek untuk memperoleh kejelasan 

dari obyek yang diperhatikan. Jadi apabila pengertian perhatian 

dikaitkan dengan anak, maka muncul istilah perhatian anak. Anak  

yang dimaksud disini adalah anak usia dini / yang berada di taman 

kanak - kanak. Jadi pengertian perhatian anak adalah pemusatan 

pikiran, perasaan dan kemauan anak yang ditujukan pada suatu 

obyek yakni kegiatan mengajar guru.  

Menurut Gagne, Briggs, dan Wagner dalam Udin S. 

Wanataputra (2008) Pengertian pembelajaran adalah serangkaian 

kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses 

belajar pada siswa.  

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Menurut Sujiono dan Sujono (2007:206), pembelajaran pada 

anak usia dini adalah seperangkat rencana yang berisi sejumlah 

pengalaman belajar melalui bermain yang di berikan pada anak usia 

dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus 

dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi yang harus 

dimiliki oleh anak. 
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Menurut Muh. Nur Mustakim (2005:12), cerita memiliki 

makna yang luas bila di tinjau dari segi bentuk dan isi cerita. Dari 

segi bentuk cerita, dimaknai bahwa cerita adalah cerita fantasia atau 

hayalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (folklore), cerita 

benar – benar terjadi seperti  dalam sejarah (history), cerita dalam 

imajinasi penulis atau pengarang (fiction). 

 Cerita anak berbeda dengan cerita untuk anak. Cerita anak 

adalah cerita tentang kehidupan anak baik suka dukanya dalam 

keluarga dan masyarakat, sedangkan cerita untuk anak adalah cerita 

diperuntukkan anak, baik cerita yang menyangkut kehidupan anak 

maupun bukan cerita anak, seperti tentang binatang, cerita para 

tokoh – tokoh yang berjasa bagi bangsanya, cerita tentang alam dan 

cerita kepercayaan.  

Maka dapat disimpilkan pembelajaran cerita adalah 

seperangkat rencana yang berisikan sejumlah pengalaman belajar, 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

berupa suatu cerita, baik fiktif (tidak nyata) maupun nonfiktif 

(nyata). 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan pengertian perhatian terhadap pembelajaran cerita 

sebagai berikut : Perhatian terhadap pembelajaran cerita adalah 

pemusatan pikiran, perasaan dan kemauan anak yang ditujukan pada 
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suatu obyek yakni kegiatan mengajar guru yang berupa cerita baik 

cerita nyata maupun tidak nyata seperti fabel, legenda, mite, sage. 

b. Macam – Macam Perhatian Terhadap Pembelajaran Cerita 

Menurut sumadi suryabrata (2004 : 14) macam – macam 

perhatian adalah sebagai berikut :  

1) Atas dasar intensitasnya, yaitu banyak sedikitnya kasadaran 

yang menyertai sesuatu aktivitas atau pengalaman batin, di 

bedakan menjadi :  

a) Perhatian intensif,  

b) Perhatian tidak intensif. 

2) Atas dasar cara timbulnya, perhatian di bedakan menjadi : 

a) Perhatian spontan, perhatian tak-sekehendak, perhatian tak 

disengaja.timbul begitu saja, seakan – akan tanpa usaha. 

b) Perhatian sekehendak, , perhatian di sengaja, perhatian 

refleksif. Timbul karena usaha, dengan sekehendak. 

Berasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan 

perhatian terhadap pembelajaran cerita dilihat atas dasar 

timbulnya termasuk perhatian sekehendak karena perhatian 

terhadap pembelajaran cerita merupakan perhatian yang di 

sengaja, pencerita / guru membutuhkan usaha agar anak – anak 

dapat memperhatikan cerita yang dibawakan. 

3) Atas dasar luasnya objek yang dikenai perhatian, perhatian di 

bedakan menjadi :  
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a) Perhatian terpencar (distributif), perhartian yang pada 

suatu saat dapat tertuju kepada bermacam – macam objek  

b) Perhatian terpusat (konsentratif), perhatian yang pada 

suatu saat haya dapat tertuju kepada objek yang sangat 

terbatas. 

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan 

perhatian terhadap pembelajaran cerita dilihat atas dasar objek 

yang dikenai perhatian termasuk perhatian terpusat 

(konsentratif) karena dalam pembelajaran cerita perhatian tertuju 

pada objek yang sangat terbatas, anak hanya memperhatikan 

tokoh yang ada dalam cerita agar hal tersebut bisa terjadi perlu 

usaha dari guru agar anak bias tertarik dan memperhatikan pada 

cerita yang disampaikan.  

Adapun macam-macam perhatian menurut Dakir (1993 : 112) 

adalah sebagai berikut : 

1) Perhatian ditinjau dari derajatnya : 

a) Perhatian tinggi, terjadi jika individu memperhatikan 

sesuatu sampai melupakan yang lain. 

b)  Perhatian rendah, jika perhatian individu hanya sedikit 

saja atau sebentar. 

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

ditinjau dari derajatnya perhatian terhadap pembelajaran cerita 

merupakan perhatian tinggi, disini diharankan anak dapat 
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memperhatikan cerita dengan seenuhnya dan melupakan / 

mengabaikan hal lain di luar cerita dari gru. 

2) Ditinjau dari timbulnya, perhatian dibagi menjadi dua yaitu : 

a) Perhatian spontan, yaitu perhatian yang terjadi dengan 

sendirinya. 

b) Perhatian refleksi, yaitu perhatian yang tidak dengan 

sendirinya. 

Berasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan 

perhatian terhadap pembelajaran cerita dilihat atas dasar 

timbulnya termasuk perhatian refleksi karena perhatian terhadap 

pembelajaran cerita merupakan perhatian yang di sengaja, tidak 

muncul dengan sendirinya, pencerita / guru membutuhkan usaha 

agar anak – anak dapat memperhatikan cerita yang dibawakan. 

3) Ditinjau dari sikap batin, perhatian dibagi menjadi dua, yakni : 

a) Perhatian memusat, terjadi jika perhatian hanya meliputi 

satu obyek saja. 

b)  Perhatian merata, terjadi jika perhatian meliputi satu 

obyek.  

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan 

perhatian terhadap pembelajaran cerita ditinjau dari sikap batin 

termasuk perhatian memusat karena dalam pembelajaran cerita 

perhatian hanya tertuju pada satu objek saja / objek yang sangat 

terbatas, anak hanya memperhatikan tokoh yang ada dalam 
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cerita agar hal tersebut bias terjadi perlu usaha dari guru agar 

anak bias tertarik dan memperhatikan pada cerita yang 

disampaikan.  

4) Ditinjau dari sebabnya, perhatian dibagi menjadi dua, yakni : 

a) Perhatian luas, jika perhatian terjadi secara menyeluruh 

dalam beberapa obyek. 

b) Perhatian sempit, jika perhatain yang hanya meliputi 

sedikit obyek saja dalam waktu singkat. 

Dari uraian diatas dapat penelus simpulkan perhatian 

cerita ditinjau dari sebabnya termasuk perhatian sempit, karena 

hanya memperhatikan sedikit objek yang ada dalam cerita dan 

membutuhkan waktu singkat. 

5) Ditinjau dari sifatnya, perhatian dibagi menjadi dua, yakni : 

a) Perhatian statis, yakni perhatian yang masih tetap kuat 

sampai waktu tertentu 

b) Perhatian dinamis, yakni perhatian yang berubah-ubah.  

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

perhatian terhadap pembelajaran cerita dilihat dari sifatnya 

merupakan perhatian statis, anak diharkan masih tetap kuat 

memperhatikan cerita sampai cerita berakhir. 

c. Hal – Hal yang Menarik Perhatian Terhadap Pembelajaran Cerita 

Menurut Sumadi Suryabrata (2004:16) hal – hal yang menarik 

perhatian antara lain : 
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1) Dipandang dari segi objek, hal yang menarik perhatian adalah 

hal yang keluar dari konteksnya. Hal yang menarik perhatian 

adalah hal yang lain dari lain – lainnya. Perbedaan lain ini dapat 

bermacam – macam, misalnya : 

a) Dalam sebuah barisan salah seorang siswa diantara yang 

berbaris itu memakai maju merah,  sedangkan lain – 

lainnya berbaju putih, maka si baju merah itu tentu 

menarik perhatian. 

b) Dalam suatu pertemuan hampir semua tamu telah duduk, 

kecuali siorang yang masih mondar – mandir, maka yang 

mondar mandir itu menarik perhatian. 

c) Lampu dalam etalase yang sebentar menyala sebentar 

padam menarik perhatian, karena yang lain – lain menyala 

terus. 

d) Iklan di surat kabar yang dipasang terbalik menerik 

perhatian karena beda dari yang lain. 

e) Hal yang mendadak datang atau hak yang lenyap dengan 

tiba – tiba juga menarik perhatian. 

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan hal – hal yang 

menarik perhatian dalam pembelajaran cerita  dari segi objek 

adalah hal yang lain dari pada yang lain, misalnya : 

a) Dalam sebuah buku  cerita ada gambar sekumpulan domba 

berbulu putih tapi ada satu tokoh domba yang berbulu 
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merah maka domba berbulu merah itu menarik perhatian 

anak. 

b) Cerita dengan boneka tangan yang di gerak – gerakkan 

akan menarik perhatian anak di andingkan dengan boneka 

yang diam saja. 

c) Dalam bercerita dengan papan flannel tokoh yang datang 

tiba – tiba dan lenyap tiba tiba anak menarik perhatian 

anak. 

2) Dipandang dari subjek,  hal yang menerik perhatian adalah yang 

sangat bersangkut - paut dengan pribadi si subjek. Hal yang 

bersangkut – paut dengan si subjek itu juga dapat bermacam – 

macam misalnya : 

a) Hal – hal yang bersangkut – paut dengan kebutuhan itu 

menarik perhatian, iklan tentang obat – obatan menarik 

perhatian orang yang butuh membeli obat, iklan tentang 

rumah akan di sewakan menarik perhatian orang yang 

butuh menyewa rumah, pengumuman untuk mahasiswa 

program S2 tidak menarik perhatian mahasiswa program 

S1. 

b) Hal yang bersangkut - paut dengan kegemaran itu menerik 

perhatian, misalnya berita tentang pertandingan 

bulutangkis bagi penggemar bulutangkis, siaran panggung 
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wayang orang bagi penggemar wayang orang, petunjuk 

maincatur bagi penggemar catur. 

c) Hal yang bersangkut – paut dengan pekerjaan atau 

keahlian itu menarik perhatian, ceramah tentang cara 

merawat bayi bagi para bidan. 

d) Hal yang bersangkut-paut dengan sejarah hidupsendiri itu 

menarik perhatian, misalnya pembicaraan mengenai UGM 

bagi alumni universitas tersebut . 

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan dipandang dari 

subjek,  hal yang menerik perhatian dalam pembelajaran cerita 

adalah yang sangat bersangkut - paut dengan pribadi si anak,  

misalnya : 

a) cerita yang bersangkut – paut dengan kebutuhan anak itu 

menarik perhatian, cerita tentang sepeda baru akan 

menarik perhatian anak yang ingin sepeda baru, cerita 

tentang sepatu akan menarik perhatian anak yang ingin 

sepatu baru. 

b) cerita yang bersangkut - paut dengan kegemaran anak itu 

menerik perhatian, cerita tentang menari akan menarik 

perhatian anak yang suka dengan tari, cerita tentang 

menggambar akan lebih menerik perhatiana anak yang 

gemar menggambar. 
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d. Faktor – Faktor yang Mempengarihi Perhatian Terhadap 

Pembelajaran Cerita  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian dapat 

dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu hal-hal yang obyektif dan 

subyektif. Hal ini menurut AR Gilliland sebagaimana dikutip oleh 

Dakir (1993 : 32) menyatakan sebagai berikut : 

1) Hal-hal secara obyektif menentukan perhatian  

a) Rangsangan yang kuat mendapat perhatian  

b) Kualitas rangsangan yang menentukan perhatian 

c) Obyek yang besar menarik perhatian 

d) Pengulangan rangsangan menarik perhatian  

e)  Rangsangan yang baru menarik perhatian  

2) Hal-hal yang secara subyektif menentukan perhatian  

a) Beberapa rangsangan yang sesuai dari bakatnya 

b) Rangsangan yang berarti akan menarik perhatian 

c) Rangsangan yang berubah-ubah akan menarik perhatian 

d)  Kebisaaan emosional yang menimbulkan perhatian 

e. Karakteristik Cerita Anak 

Menurut Muh. Nur Mustakim (2005:20), dalam cerita realis penulis 

cerita memperhatikan unsur – unsur cerita seperti : 

1) Setting 

Setting adalah waktu dan tempat terjadinya cerita secara 

nyata yang dapat dipercaya kebenarannya. Penggambaran waktu 
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dan tempat membantu imajinasi anak untuk berfikir tentang 

kajadian cerita itu benar – benar dialami oleh anak itu sendiri, 

missalnya waktu malam, pagi, atau siang, dirumah tetangga, 

ditempat bermain, di tempat rekreasai. Pemilihan setting cerita 

ini harus spesifik sehingga keakuratan cerita dapat membantu 

anak mengembangkan daya nalar anak. 

2) Point of View 

Point of view atau pengisahan cerita ini dilakukan olh 

pengarang dengan menempatkan dirinya sebagai tokoh sentral 

yang bercerita tentang dirinya, pengalaman pribadinya. 

Demikian pula pangarang dapat mengantikan dirinya sebagai 

tokoh sentral untuk orang ketiga atau dengan nama orang lain. 

Cerita anak – anak ditulis oleh orang dewasa dan oleh anak 

– anak itu sendiri. Umumnya cerita anak – anak ditulis oleh 

orang dewasa menumbuhkan dua kesimpulan dari pembaca, 

apakan cerita itu tentang kehidupan penulis itu sendiri atau 

bukan kehidupan penulis itu sendiri. 

3) Tokoh Cerita 

Tokoh cerita disebut juga pelaku cerita. Dalam cerita anak 

– anak biasanya pelaku cerita itu adalah anak – anak ddalam 

suatu keluarga yang mengelami berbagai kesulitan, kebahagiaan 

dan kesedihan dalam hidupnya. Nuraini (2002:16) menyatakan 

bahwa anak – anak biasanya mempunyai tokoh – tokoh yang 
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berani, cerdik dan perkasa. Anak – anak mempunyai gambaran 

perkembangan watak para pelaku yang menyatu dengan alur 

serta latar cerita. 

4) Plot 

Mengenai plot atau alur cerita anak – anak sangat 

sederhana. Plot yang biasa diigunakan pengarang cerita 

mengutamakan plot maju, artinya tahap – tahap cerita itu 

dimulai ddari perkenelan tokoh – tokoh cerita, masa menghadapi 

masalah, klimaks, antiklimaks, kemudian penyelesaian cerita. 

Dalam cerita anak – anak pengarang tidak menggunakan plot 

umpan balik atau plot flash back seperti dalam cerita – cerita 

orang dewasa.  

Plot cerita yang sederhana dapat memberikan kesan yang 

mendalam dalam diri anak. (Nuraeni 2000:5) Biasanya alur 

cerita anak – anak adalah alur linier, artinya alur cerita yang 

menceritakan secara berurutan dari awal hingga akhir.  

5) Tema  

Adapun tema – tema yang biasa diguanakan oleh pengarang 

cerita umumnya tema pelaku terhadap agama atau terhadap 

kedua orang tua, juga tema kepahlawanan, kisah petualangan, 

serta kasih saying sesame keluarga atu sesama teman merupakan 

tema yang disukai oleh anak – anak.  
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Tema – tema cerita anak – anak memberikan nilai 

kejujuran, keadilan, ketakwaan kepada tuhan, kasih sayang, dan 

cinta kepada yah bunda, cinta kepada binatang. Tema – tema ini 

dapat membangkitkan daya imajinasi anak untuk bercerita dan 

membentuk sikap yang positif seperti mengikuti dan mencontoh 

yang baik dan menghindari dari hal yang tidak berguna. 

6) Bahasa  

Hal ini yang menopang keberhasilan cerita anak – anak 

disukai karean penggunaan bahasa yang sederhana dan 

komunikatif serta ilustrasi gambar – gambar yang menarik dari 

cerita itu. Biasanya bahasa cerita menggunakan kalimat – 

kalimat yang pendek ddan sederhana, serta pilihan kosa kata 

yang sering digunakan anak – anak dilingkungan keluarga, 

sekolah atau lingkungan bermain.  

Menurut somantri (2000:20), perkembangan bahasa anak 

TK berada pada fase praoperasional. Pada fase ini bahasa anak 

mulai tumbuh dan berkembang mengikuti pola berpikir 

menggunakan symbol – symbol yang mewakili suatu objek. 

Simbul – simbul itu dapat berupa mimic, gambar, cerita, atau 

bahasa.  
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f. Jenis Cerita Anak Agar Dapat Menairik Perhatian 

Menurut Muh. Nur Mustakim (2005:12), menjelaskan bahwa 

pengelompokkan jenis cerita berdasarkan bentuk dan isi cerita dapat 

dibagi menjadi : 

1) Buku Bergambar 

Buku bergambar adalah buku yang memuat suatu cerita 

melalui gabungan antara teks dan ilustrasi. Di dalam bidang 

sastra anak – anak, bentuknya yang menentukan definisi, bukan 

isinya. Buku bergambar yang bagus bias member anak 

kesenangan hiburan dan pengalaman estetika yang kreatif. 

2) Cerita Rakyat 

Cerita rakyat disebut juga folklore, cerita rakyat termasuk 

cerita fantasi. Cerita rakyat disampaikan secara lisan dari mulut 

ke mulut dari generasi ke generasi. Cerita rakyat tidak diketahui 

nama pengarangnya (anonim). Cerita rakyat dapat dimasukkan 

kedalam sastra anak – anak. Ceritanya sederhana menggunakan 

bahasa yang sudah dipahami anak – anak.  

Jenis cerita rakyat dikelompokkan atas isi cerita dan pada 

tokoh cerita yang di tampilkan. Cerita rakyat tentang binatang 

(fabel), cerita tentang kejadian suatu tempat (legenda), cerita 

tentang kepercayaan (mite), cerita tentang kepahlawanan tokoh 

sejarah (sage). 
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3) Cerita Biografi 

Cerita biografi menceritakan riwayat kehidupan seseorang yang 

berjasa dalam bebagai bidang kehidupan. Cerita biografi ini 

menceritakan kehidupan para pelaku dibidang perjuangan, 

menegakkan keadilan, mengusir penjajah. Anak – anak suka dan 

senang kepada cerita biografi tokoh – tokoh terkenal, karena 

cerita itu benar – benar terjadi dalam kehidupan para tokoh atau 

masyarakat. Bentuk respon anak terhadap cerita yang 

diperdengarkan dapat membantu imajinasi anak untuk berkreasi 

menceritakan kembali tokoh – tokoh itu atau menulis nama atau 

memberi warna gambar tokoh atau menggambar tokoh yang 

disenanginya. 

4) Cerita Fiksi Sejarah 

Cerita fiksi sejarah di kelompokkan sebagai suatu cerita 

peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan sejarah 

perkembangan suatu bangsa atau suatu Negara. Latar ceritanya 

terjadi pada suatu tempat dan waktu dimasa lampau. Penulis 

cerita sejarah menyusun struktur cerita berdasarkan kejadian – 

kejadian kesejarahan yang benar – benar terjadi pada suatu 

tempat tertentu dan kebenaran merupakan fakta kesejarahan. 

Plot cerita sejarah beerkembang secara kronologis dari waktu ke 

waktu dari peristiwa yang beerbeda – beda pula.  
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5) Cerita Fiksi Realistik 

Cerita kehidupan manusia berlangsung terus untuk 

dijadikan bahan cerita oleh penulis – penulis cerita. Penulis 

cerita tanggap terhadap masalah kehidupan kemudian 

dituangkan dalam cerita nyata atau cerita fiksi realistik. Cerita 

fiksi realistik memiliki aktualitas yang kuat dan ceritanya 

merupakan fakta yang terjadi dalam kehidupan manusia. Cerita 

fiksi realistik  memotret dunia nyata yang dialami oleh pelaku, 

seperti humor, kepekaan pikiran, sisi kebahagiaan dan kesedihan 

dari kehidupan. 

g. Teknik Penyajian Cerita Agar Dapat Menarik Perhatian Anak 

1) Memilih dan Mempersiapkan Tempat 

Tadkiroatun Musfiroh (2005:137), aktivitas cerita tidak 

harus di lakukan didalam kelas di mana pun asal memenui 

kreteria kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Jika jumlah 

anak sedikit bercerita dapat dilakukan di berbagai tempat 

seperti di teras, di kelas di bawah pohon, di ruang tamu, di 

kebun binatang, di arena bermain anak – anak, yang penting 

menampung semua anak, nyaman, teduh, bersih, aman. 

Tempat yang dipilih, musti ditata sedemikian rupa sehingga 

semua anak dapat melihat kepada guru mereka. Jika jumlah 

anak tidak terlalu banyak, penetaan dapat dilakukan dengan 

melingkar, mengelilingi guru. Untuk audiensi kelas (sekitar 20 
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anak), penetaan di buat dalam bentuk U memungkinkan setiap 

anak dapat melihat ki wajah guru tanpa halangan apapun. 

Sebagian anak duduk di kursi dan sebagian anak duduk di sisi 

meja. Penetaan berlapis tingkat ini membuat anak leluasa 

menyimak cerita, meskipan mereka duduk dibagian belakang. 

2) Bercerita Dengan Alat Peraga 

Tadkiroatun Musfiroh (2005:141), cerita dapat dilakukan 

dengan berbagai alat bantu yang disebut sebagai bercerita 

dengan alat peraga. Semua alat peraga membutuhkan 

ketrampilan tersendiri yang memungkinkan penggunaan alat 

peraga itu berfungsi optimal. 

a) Bercerita Dengan Alat Peraga Buku 

Bercerita dengan alat bantu buku dikategorikan 

sebagai reading aloud (membaca nyaring). Bercerita 

ddengan media buku dipilih apabila guru memiliki 

keterbatasan pangalaman. 

Membacakan cerita dalam buku memiliki beberapa 

keuntungan. Pertama membacakan cerita dalam buku 

merupakan demonstrasi terbaik bagai mana mencintai 

buku. Kedua, buku merupakan sumber ide terbaik. Ketiga, 

ketika menyimak tulisan, anak memiliki kesempatan untuk 

memprediksi kata dari kelanjutan cerita. Keempat, 

keberadaan guru mendorong anak untuk belajar. Kelima, 
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membaca cerita dapat menjadi ladang  persemaian kesiapan 

membaca anak, bahkan buku dapat digunakan untuk 

memperkenalkan materi – materi akademis. 

Selain memiliki kelebihan bercerita dengan media 

buku juga memiliki kelemahan. Kegiatan ini dapat menjadi 

minoton dan membosankan karena guru lupa bahwa ia 

sedang berhapadan dengan pendengar. Ada kemungkinan 

guru melupakan pendengarnya, dan dalam hal demikian 

guru cenderung untuk membaca untuk diri sendiri. Bahkan 

dapat terjadi guru membaca cerita dengan tempo terlalu 

cepat.  

Bercerita dengan alat peraga buku memiliki pengaruh 

yang positif dalam memunculkan kemampuan 

keberaksaraan (emergent literarcy) anak, dan mendorong 

timbulnya kesiapan baca (reading readiness) pada anak. 

Untuk itu perlu dilakukan pemilihan buuku yang memiliki 

keterbacaan (readability) yang sesuai dengan tingkat 

penguasaan dan kemampuan anak. 

b) Bercerita Dengan Alat Peraga Gambar 

Alat peraga gambar yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan cerita pada anak meliputi gambar seri  

dalam bentuk kertas lepas dan buku, serta gambar di papan 

flannel. Bercerita dengan gambar lepas membutuhkan 
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penguasaan cerita yang baik. Guru dituntut bukan saja hafal 

cerita tapi juga memiliki kemampuan mensinkronkan 

gambar dan cerita, serta ketrampilan mengkomunikasikan 

gambar pada anak. 

Bercerita dengan media papan flannel memiliki 

beberapa kemudahan. Perhatian anak dan guru terfokus 

pada gambar. Hal ini memudahkan guru mensinkronkan 

gambar dan cerita. Guru juga lebih leluasa memanfaatkan 

gambar untuk keperluan menunjukkan objek – objek 

tertentu pada gambar. Anak – anak juga memiliki 

kesempatan untuk memperhatikan gerakan tangan, mimic, 

gerakan mulut guru ketika berceita, akan membantu anak 

memahami maksud dan makna cerita.  

c) Cerita Dengan Alat Peraga Boneka 

Boneka menjaddi alat peraga yang dianggap mendekati 

naturalis cerita. Tokoh – tokoh yang diwujudkan melalui 

boneka berbicara dengan geerakan – gerakan yang 

mendukung cerita dan mudah diikuti anak. Melalui 

bonneka anak tahu tokoh mana yang sedang berbicara, apa 

isi pembicaraannya, dan bagai mana perilakunya. Boneka 

enjadi sesuatu yang hidup dalam imajinasi anak. 

Ada beberapa jenis boneka yang dapat digunakan 

sebagai alat peraga bercerita, yakni boneka gagang, boneka 
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gantung, boneka tangan, boneka tempel. Setiap boneka 

memerlukan ketrampilan tangan sendiri – sendiri. 

d) Bercerita Dengan Media Gambar Gerak 

Yang termasuk gambar hidup adalah film bisu atau 

film non audio. Gambar dalam film dibuat berurutan dalam 

satu jalinan cerita, sedangkan narasi dan dialog diisi oleh 

pencerita. Bercerita dengan media ini memerlukan 

ketrampilan cerita yang tinggi dan prima. Disamping 

menghafal scenario cerita, pencerita juga harus memiliki 

berbagai karakter suara tokoh dan kemampuan bernarasi 

yang baik.  

3) Bercerita Tanpa Alat Peraga 

Tadkiroatun Musfiroh (2005:154), bercerita tanpa alat 

peraga di sebut juga bercerita secara langsung. Bercerita tanpa 

alat perga ini sangat mengandalkan kualitas suara, ekspresi 

wajah, serta gerakan tangan dan tubuh. Pencerita dapat 

mengambil posisi duduk atau berdiri dalam suasana santai. 

Teknik ini tidak terkait tempat, waktu, dan orang yang hadir. 

kapan, dimana dan jumlah pendengar dapat dilayani. 

Meskipun lebih fleksibel, bercerita tanpa alat peraga 

membutuhkan ketrampilan dan memori yang tinggi. Tidak ada 

alat bantu apapun yang dapat membangkitkan daya ingat akan 

peristiwa, narasi, dan dialog tokoh – tokohnya. Untuk mengatasi 
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hal ini pencerita mungkin memerlukan catatan kecil sebagai 

penolong kalau ada bagian yang terlupakan. 

4) Mengekspresikan Karakter Tokoh 

Tadkiroatun Musfiroh (2005:159), Cerita anak pada 

dasarnya adalah wacana persuasive. Dikatakan demikian karena 

cerita anak mementingkan pendengar, guna mempengeruhi, 

meyakinkan, dan mendorong perilaku tertentu.  

Karakter tokoh dapat diekspresikan dengan berbagai cara, 

antara lain melalui ekspresi visual (raut muka, mulut, mata, 

tangan) dan karakter ekspresi suara. Dari pengekspresian ini 

dapat diketahui cirri –ciri tokoh seperti sifat – sifat tokoh 

perasaan, dan emosi tokoh. Ada dua karakter tokoh yakni 

karakter baik dan karakter buruk. Tidak semua karakter sifat 

tokoh dapat diekspresikan melalui fitur muka. Meskipun 

demikian guru dapat mengembangkan pengekspresian karakter 

melalui tiga ekspresi dasar yang dapat dikembangkan lebih jauh. 

Pertama, ekspresi sedih, dapat ditunjukkan antara lain oleh raut 

muka yang menciut, alis menurun, mulut mendekat ke hidung, 

mata redup tidak bercahaya, suara rendah tanpa irama. Kedua, 

ekspresi gembira ditunjukkan antara lain oleh suara agak 

meninggi berirama, penuh hentakan, wajah berseri dan mata 

bersinar, hidung sedikit mengembang, dan ujung mulut yang 

cenderung tertarik ke atas. Ketiga, ekspresi marah diwujudkan 
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antara lain melalui suara yang keras, bernada tinggi, 

mengandung stakato. Raut muka ditandai dengan ketegangan 

pada alis dan penajaman pandangan mata, pengerasan mulut dan 

gerakan hidung mengembang, warna kulit muka menjadi merah. 

5) Menirukan Bunyi Dan Karakter Suara 

Yang dimaksud bunyi disini adalah bunyi esensial yang 

tidak memiliki makna secara linguistic. Bunyi binatang yang 

dikenel dengan onomotope, bunyi benda jatuh, bunyi ledakan 

dan bunyi tabrakan dikategorikan sebagai bunyi dalam arti ini. 

Walaupun tidak memiliki makna linguistic, bunyi – bunyi ini 

memiliki arti penting dalam cerita. Bunyi – bunyi itu 

memberikan gambaran sebuah peristiwa, memberikan informasi 

tokoh fable apa yang sedang berbicara, dan bagai mana tokoh 

memulai berbicara. Bunyi – bunyi itu harus dihadirkan dalam 

cerita. Kehadirannya membuat cerita semakin dramatis dan 

menerik. 

6) Menghidupkan Suasana Cerita 

Tadkiroatun Musfiroh (2005:165), Cerita pada umumnya 

dibawakan oleh pencerita tunggal, kesemarakan suasananya 

sangat ditentukan oleh kepiawaian si pencerita. Sebuah cerita, 

walaupun tidak didukung oleh pajanan (exposure) riil, tetap 

akan menarik perhatian selama pencerita mampu menghidupkan 

suasana cerita. 
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Suasana cerita ini diartikan sebagai keadaan yang menyertai 

proses terjadinya penceritaan oleh guru kepada siswa. Situasi riil 

yang dapat diobservasi antara lain gaduh, sunyi, antusias, dan 

penuh kegembiraan. Situasi ini sangat dipengarui oleh 

kemampuan dan minat bercerita guru. 

7) Memilih Diksi Dan Struktur Kaliat 

Tadkiroatun Musfiroh (2005:154), guru sering bercerita 

dengan bahasa orang dewasa. Penggunaan kalimat dalam cerita 

harus disesuaikan dengan kapasitas dengar anak. Kalimat – 

kalimat yang panjang harus dipotong. Kata – kata yang penting 

diulang penggunaannya dalam cerita sehingga anak menjadi 

paham apa yang mereka dengar. 

Sebagai pencerita, guru seyogyanya danpat memilih dan 

mengubah diksi (pilihan kata) dan struktur cerita dengan cepat 

sesaat sebelum bercerita dan selama berceritasesuai dengan usia 

dan kemapuan bahasa anak.  

h. Teknik Menghidupkan Suasana Bercerita Agar di Perhatikan Anak 

1) Mengoptimalkan Dialog Tokoh dan Klimaks Cerita 

Handayu (2001:160), dialog dalam sebuah cerita 

merupakan unsure penentu menerik tidaknya dan hidup matinya 

sebuah cerita, terlebih lagi dalam cerita anak – anak. Dialog 

dalam cerita anak memiliki daya tarik paling besar. Dialog 

menyajian kehidupan bagi anak. Percakapam tokoh memicu 
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imajinasi anak akan tingkah laku dan karakter tokoh. Dialog 

membantu daya faham anak terhadap misi yang dibawa para 

tokoh. Untuk mengoptimalkan dialog cerita, guru harus 

memiliki kemampuan mengubah – ubah suara tokoh, bahkan 

ketika tokoh – tokoh tersebut sedang berdialog dalam emosi 

yang sama.  

Teknik penghidupan cerita juga dapat di tempuh melalui 

pengoptimalan klimaks cerita. Walaupun umumnya klimaks 

cerita diisi oleh dialog, ada kalanya guru juga mengisinya 

dengan narasi diskriptof. 

2) Membangkitkan Humor 

Tadkiroatun Musfiroh (2005:172), Anak – anak sangat 

menyukai humor. Anak – anak juga terbantu oleh humor. 

Humor dapat dimunculkan antara lain melalui permainan kata 

(word play). Humor anak – anak tercipta dari permainan kata 

yang tidak bermakna. Salah ucap yang disengaja oleh guru dapat 

menjadi salah satu cara membangkitkan rasa humor pada anak. 

Guru juga ddapat membuat humor melalui permainan 

wajah, seperti menerik – turunkan alis mata, menggembungkan 

pipi, mengembangkempiskan hidung, membulatkan mulut, 

membadutkan bibir, atau mengerak – gerakkan anggota badan. 

Kemunculan humor sangat diperlukan, meskipun demikian 

kadar yang di butuhkan tidak banyak. 
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3) Melibatkan Anak dalam Cerita 

Tadkiroatun Musfiroh (2005:172), Sebuah sajian cerita 

akan lebih semarak jika pencerita dapat melibatkan anak 

kedalam cerita. Komunikasi segitiga antara anak, guru, dan 

tokoh perlu dibina melalui usaha pelibatan ini. Kepiawaian guru 

dalam melibatkan anak bukan hanya membuat anak antusias 

menyimak cerita, tetapi juga membuat merekamerasa dihargai. 

Penyebutan nama, pemberian pertanyaan, teguran dan sapaan, 

membuat anak merasa dihargai dan diakui keberadaannya dalam 

dunia cerita. 

4) Improvisasi dan Adaptasi 

Tadkiroatun Musfiroh (2005:176), Improvisasi di artikan 

sebagai kreativitas spontan yang dilakukan saat guru bercerita 

tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Improvisasi tercipta karena 

ada masalah yang membutuhkan reaksi segera. Improvisasi 

bersifat kreatif dan spontan. 

Adaptasi juga dapat dilakukan melalui korupsi, yakni usaha 

mengurangi unsur – usur tertentu dalam cerita. Seperti 

menghilangkan kata – kata, frase, kalimat, atau menghapus 

sebuah adegan. Dalam penyesuaian cerita anak, korupsi 

dilakukan dengan tujuan edukatif, seperti menyederhanakan 

plot, mengurangi klimaks, menghilangkan narasi, menghapus 

satuan lingual tertuentu.  
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Adaptasi dan improvisasi dimanfaatkan untuk 

menyesuaikan cerita dengan pendengarnya. Dengan usaha 

tersebut, cerita diharapkan menjadi lebih tepat sasaran. 

5) Mengoptimalkan Alat Peraga 

Tadkiroatun Musfiroh (2005:179), Media menghidupkan 

suasana cerita karena media memiliki pesona  di hadapan anak. 

Dengan alat bantu yang dimanfaatkan secara maksimal, aktivitas 

cerita menjadi lebih menyenagkan. Guru dapat menarik 

perhatian siswa dengan tingkah laku boneka yang centil, lucu, 

mengundang tawa.  

i. Manfaat Cerita 

1) Manfaat Pendidikan 

Menurut Muh. Nur Mustakim (2005:12), cerita itu 

memberikan pendidikan secara langsung atau tidak langsung 

kepada pembaca. Kadang pengarang cerita secara eksplisit 

memberikan pendidikan melalui dialog tokoh – tokoh cerita dan 

secara implisit lewat pernyataan tokoh, perilaku tokoh, dan ide – 

ide tokoh cerita. Dari sisi pendidikan penyimak cerita dapat 

memetik hal – hal sebagai betikut : 

a) Pengembangan Ketrampilan Berbahasa 

Ibu bapak dalam keluarga senantiasa mendidik putra 

putrinya bagai mana memahami jalan cerita yang di 

bacakan atau diceritakan oleh orangtuanya. Dari sisi 
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ketrampilan dan pengetahuan kebahasaan anak diharapkan 

mampu menyimak dan berbicara tentang cerita yang telah 

diceritakan serta memiliki perbendaharaan kosa kata yang 

cukup. Dari sisi perkembangan bahas tulis, anak dapat 

menikmati gambar – gambar dan mencoret - ceret dengan 

menyeerupai gambar yang diamatinya. 

b) Interpretasi Isi Cerita 

Peran orang dewasalah yang senantiasa 

membimbing dan membantu kegiatan anak memahami 

cerita. Isi cerita yang dapat diinterpretasikan dari manfaat 

pendidikan adalah budi pekerti, sosial anak, dan cita – cita 

anak. 

2) Manfaat Hiburan 

Hal yang paling menarik dari cerita anak – anak adalah 

penyelesaian cerita atau Happy Ending yang membuat tokoh – 

tokoh berhasil menyelesaikan masalah yang mendapat tantangan 

dari berbagai pihak. Anak merasa bahagia bila tokoh – tokoh 

dalam cerita selalu mendapat keberhasilan. Dari sisi penampilan 

orang tua yang menyampaikan ceritapun membawa hiburan 

bagia anak, seperti dialog pelaku yang di ekspresikan lewat 

gerak yang lucu dapat memberi kegembiraan dan gerak tawa 

anak. Apalagi cerita – cerita itu mengandung humor lucu. 
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3) Manfaat Pengembangan Imajinasi 

Cerita anak – anak memberi imajinasi yang kompleks 

terhadap pembentukan cerita. Kata imajinasi bermakna suatu 

proses menciptakan suatu objek atau kejadian tanpa didukung 

oleh data yang nyata. Perkembangan bahasa pengarang melalui 

dialog tokoh cerita atau menolog pengarang dalam cerita dapat 

membangkitkan imajiansi anak untuk berkreatif menggunakan 

bahasa ungkapan yang tepat atau pribahasa yang cocok dengan 

situasi dan kondisi cerita.  

4) Manfaat Gemar Bercerita 

Anak yang sering mendengarkan cerita, bila diamati prilaku 

anak ketika mendengarkan cerita tersebut, anak antusias 

mengikuti jalan ceritanya. 

2. Metode Demonstrasi 

a. Pengertian  

Metode berasal dari bahasa Yunani “methodos” yang berarti 

cara atau jalan yang ditempuh. Seehubung dengan upaya ilmiah, 

maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat 

memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan 

(ktiptk.blogspirit.com/archive/…/pengertian metode.html). 

 Menurut porwadarminta (1990 : 580) metode adalah cara 

kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu 

keguatan guna mencapai tujuan yang ditentukan 
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Moeslichatoen R (2004:7), metode adalah merupakan bagian 

dari strategi kegiatan. Metode dipilih berdasarkan strategi kegiatan 

yang sudah dipilih dan diterapkan. Metode merupakan cara, yang 

ddalam bekerjanya merupakan alat untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa metode 

adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh yang sesuai dan serasi 

untuk menyajikan suatu hal sehingga akan tercapai suatu tujuan 

sesuai yang diharapkan. 

Mulyani sumantri (2001:82), demonstrasi adalah cara 

penyajian kegiatan dengan memperagakan atau mempertunjukkan 

suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik 

dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang 

dipertunjukkan oleh sumber yang ahli dalam topik bahasan 

(demonstrator) 

 Moeslichatun R (2004:108), demonstrator menunjukkan, 

mengerjakan dan menjelaskan apa yang dilakukan (showing, doing, 

and tel-ling) 

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan cara penyajian 

suatu informasi / kajadian dengan memperagakan secara langsung 

proses terjadinya sesuatu yang disertai dengan penjelasan lisan, yang 

di sertai dengan alat peraga dalam bentuk sebenarnya atau tiruan. 

Menurut J.J Hasibuan (2006) Demonstrasi sebagai metode 

mengajar adalah bahwa seorang atau demonstrator (orang luar yang 
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sengaja diminta), atau seorang siswa memperlihatkan kepada seluruh 

kelas suatu tentang suatu proses 

Muhibbiyin Syah (2002) Demonstrasi adalah metode 

mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, dan urutan 

melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui 

penggunaan media pengajaran yang relevan denagn pokok bahasan 

atau materi yang sedang disajikan. 

Dari uraian pengertian metode demonstrasi di atas dapat 

penulis simpulkan bahwa metode demonstrasi adalah metode 

penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertujukkan 

kepada siswa tentang suatu prses, situasi atau benda tertentu, baik 

sebenarnya atau hanya sekadar tiruan. Sebagai metode penyajian, 

demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara liasan oleh guru. 

Dalam proses demonstrasi peran siswa hanya sekadar memerhatikan, 

akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih 

konkret. 

Dalam penelitian ini demonstrasi di maksudkan untuk 

pembelajaran cerita, maka pengertian demonstrasi terhadap 

pembelajaran cerita adalah menyampaikan pembelajaran cerita 

dengan memperagakan dan mempertunjukkan ke pada siswa tentang 

isi dan karakter tokoh yang ada dalam cerita dengan benda asli 

ataupun tiruan.  
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b. Manfaat Metode Demonstrasi bagi Anak TK  

1) Memberikan ilustrasi dalam menjelaskan informasi ke pada 

anak. 

Bagi anak melihat bagai mana sesuatu peristiwa 

berlangsung, lebih menarik, dan merangsang perhatian, serta 

lebih menantang dari pada hanya mendengar penjelasan guru. 

Dalam menjelaskan konsep – konsep yang berkaitan dengan 

nilai – nilai sosial, moral, keagamaan akan lebih berhasil bila 

penerapan nilai – nilai tersebut di dramatisasi dengan 

menggunakan ilustrasi, bias berupa ilustrasi gambar atau 

ilustrasi melalui simulasi. Untuk menciptakan ilustrasi gambar 

dalam metode demontrasi itu tidak memerlukan biaya yang 

besar. Barang – barang bekas, barang – barang loakan yang 

remeh oleh tangan – tangan guru TK yang profesional dapat di 

ciptakan menjadi media ilustrasi yang dapat di manfaatkan 

dalam kegiatan yang menggunakan metode demonstrasi yang 

pada dasarnya mengandung kegiatan menunjukkan – 

mengerjakan – menjelaskan yang di lakukan secara terpadu. 

Kegiatan demontrasi semacam itu dapat mengundang perhatian 

dan minat anak terhadap materi yang di ajarkan. Pengalaman 

belajar bagi anak menjadi lebih bermakna karena anak semakin 

paham.  
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2) Membantu meningkatkan daya pikir anak  

Metode demonstrasi dapat membantu meningkatkan 

daya pikir anak TK terutama daya pikir anak dalam peningkatan 

kemampuan mengenal, mengenal, bervikoir konvergen, dan 

bervikir evaluative. Pengembangan daya pikir yang di mulai di 

TK aka sangat membantu anak dalam memperoleh pengalaman 

belajar di bidang ilmu pengetahuan alam dan pengetahuan 

social.  

Metode demonstrasi memberikan kesempatan kepada 

anak untuk memperkirakan apa yang terjadi, bagaimana hal itu 

dapat terjadi, dan mengapa hal itu terjadi. Untuk menjawab apa 

yang akan terjadi anak berusaha memperhatikan ilustrasi yang 

ada dan memperhatikan apa yang di lakukan guru dengan 

gambar tersebut serta mendengar penjelasan guru yang di 

lakukan secara terpadu. 

c. Tujuan Metode Demonstrasi bagi Anak TK 

Melalui kegiatan demontrasi anak di bimbing untuk 

menggunakan mata dan telinganya secara terpadu, sehingga hasil 

pengamatan kedua indra itu dapat menambah penguasaan materi 

pelajaran yang di berikan. Pengamatan kedua indra itu akan saling 

melengkapi pemahaman anak tentang segala hal yang ditunjukkan, 

dikerjakan, dan dijelaskan dalam kegiatan demontrasi tersebut. 

Karena anak dilatih untuk menangkap unsur – unsur penting dalam 
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roses pengamatan maka kemungkinan melakukan kesalahan lebih 

kecil bila ia harus menirukan apa yang telah di demonstrasikan oleh 

guru dibandingkan jika ia melakukan hal yang sama 

hanyaberdasarkan penjelasan lisan oleh guru. Tujuan metode 

demonstrasi adalah meniru terhadap model yang dapat di lakukan.  

Agar dapat meniru contoh perbuatan yang di demonstrasikan 

guru, ada beberapa hal penting yang harus di perhatikan oleh guru : 

1) Apa yang ditunjukkan dan dilakukan guru harus dapat diamati 

secara jelas oleh anak. Bila mana dirasa perlu diulang maka 

pengulangan demonstrasi itu tidak dilakukan secara tergesa – 

gesa, melainkan dilakukan dengan penuh kesabaran dan 

ketenangan agar tidak berdampak negatif pada anak.  

2) Dalam memberi penjelasan suara guru harus dapat di dengar 

dengan jelas. Modulasi suara hendaknya tidak terlalu tinggi dan 

tidak terlalu rendah. Modulasi suara yang terlalu tinggi 

menyebabkan anak menjadi lekas lelah, sedangkan modulasi 

suara yang terlalu rendah menjadikan anak lekas bosan. Hal itu 

menyebabkan konsentrasi perhatian anak kepada kegiatan 

demonstrasi guru berkurang atau bahkan buyar. 

3) Demonstrasi harus diikuti kegiatan anak untuk menirukan apa 

yang telah ditunjukkan dan dilakukan guru. 
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d. Tema / Topik Kegiatan Demonstrasi bagi Anak TK 

Demontrasi yakni memberikan pengalaman belajar melalui 

melihat dan mendengarkan yang di ikuti dengan meniru pekerjaan 

yang didemonstrasikan maka tema yang sesuai dengan metode 

demonstrasi adalah sebagai berikut : 

1) Tema Demonstrasi yang Dimulai dengan Penjelasan 

Metode demonstrasi dalam menjelaskan bagi anak TK 

merupakan tema yang berkaitan dengan cara membuat bentuk 

atau bangunan, cara menggunakan alat antara lain : 

a) Menarik garis lurus dan garis lengkung 

b) Menggunting pola 

c) Membentuk model binatang, orang, dan benda – benda 

lainnya  

d) Membangun jembatan, rumah, kapal 

e) Mengatur meja makan, tempat tidur, menalikan tali sepatu, 

memasang kancing baju 

f) Cara menggunakan atau mengoperasikan alat  

2) Tema Demonstrasi dalam Bentuk Dramatisasi 

Tema – tema hendaknya di tujukan untuk menanamkan 

nilai – nilai sosial kemasyarakatan, nilai – nilai moral, dan nilai 

– nilai keagamaan.  

Tema dalam kehidupan bermasyarakat yang menjunjung 

tinggi nilai – nilai kemasyarakatan dalam kehidupan keluarga 
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sehari – hari, kehidupan di sekolah, dan di luar sekolah yang 

menggambarkan penerapan nilai – nilai : suka menolong, sopan 

santun, ramah, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi 

sesame, tanggang rasa, menghargai hak dan kewajiban. 

Tema dalam kaitan perilaku moral yang harus 

ditanamkan ke pada anak TK sejak dini misalnya : mentaati tata 

tertib, rela berkorban, membela kebenaran, bertanggung jawab. 

Tema dalam kaitan hidup beragama yang harus 

memperoleh pembinaan di TK antara lain : iman, taqwa, 

kerukunan beragama. Anak yang beriman adalah anak yang 

percaya dan patuh kepada ajaran agama yang di anutnya. Anak 

yang taqwa selalu menjalankan perintah agama dan menjauhkan 

diri dari larangan agama. 

Nilai nilai kemasyarakatan bangsa Indonesia yang 

sampai sekarang masih di junjung tinggi seharusnya di 

tanamkan sejak anak masuk TK. Demikian pula nilai – nilai 

moral Pancasila harus mendapat perhatian guru dalam 

penanamannya secara serius. 

e. Kelebihan dan Kelemahan Metode Demonstrasi  

1) Kelebihan metode demonstrasi menurut Syaiful Bahri Djamarah 

(2000) adalah sebagai berikut : 

a) Membantu siswa memahami dengan jelas jalannya suatu 

proses atau kerja suatu benda 
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b) Memudahkan berbagai pennjelasan 

c) Kesalahn – kesalahn yang terjadi dari hasil suatu ceramah 

dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret. 

2) Kelemahan metode demonstrasi menurut Syaiful Bahri 

Djamarah (2000) adalah sebagai berikut : 

a) Siswa terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang 

akan dipertunjukan. 

b) Tidak semua benda dapat didemonstrasikan. 

c) Sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang 

kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. 

3) Solusi mengatasi kelemahan metode demonstrasi 

a) Memantau aktifitas siswa dan member petunjuk yang jelas 

b) Memilih alat peraga yang sederhana memberikan waktu 

kepada siswa secukupnya sehingga mereka dapat 

mengasimilasi dan mengakomodasi informasi 

c) Guru memperdalam wawasan dengan memperbanyak 

sumber pembelajran. 

f. Rancangan Kegiatan Demonstrasi bagi Anak TK 

1) Rancangan Persiapan Guru 

Secara umum persiapan guru untuk merancang kegiatan 

demonstrasi adalah menetapkan rancangan tujuan dan tema 

kegiatan demonstrasi 
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Dalam menetapkan tujuan demonstrasi guru 

mengidentifikasi perbuatan – perbuatan apa yang akan di 

ajarkan kepada anak dalam pernyataan – pernyataan yang 

spesifik dan operasional. Pernyataan – pernyataan spesifik 

mengandung arti bersifat khusus tertentu. Pernyataan – 

pernyataan operasional mengandung arti dalam bentuk 

pernyataan tingkah laku yang dapat diamati.  

Tema itu harus ada kedekatan dengan kehidupan anak. 

Kita dapat mengambil satu di antara 20 tema yang sudah 

ditetapkan oleh kurikulum pendidikan bagi kegiatan di taman 

kanak – kanak. Hal ini tidak menutup kemungkinan kita 

menetapkan tema yang lain yangasesuai dengan kehidupan 

anak, yang menarik dan menentang aktivitas belajar anak.  

2) Menetapkan rancanagan bentuk demonstrasi yang baik 

a) Demonstrasi yang di sertai dengan penjelasan  

Tiap anak mendapat kesempatan untuk 

memperhatikan apa yang ditunjukkan – dikerjakan dan 

dijelaskan oleh guru agar memperoleh pemahaman yang lebih 

tepat dan jelas tentang sesuatu yang dicontohkan oleh guru 

itu.  

b) Demonstrasi dalam bentuk dramatisasi  

Merupakan peragaan adegan drama yang berasal dari 

cerita atau cerita rakyat yang dapat memberikan pengalaman 
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perasaan yang dapat di hayati oleh anak : seperti kejadian – 

kejadian yang dilukiskan oleh penulisnya.  

3) Menetapkan rancangan bahan dan alat yang di perlukan untuk 

demonstrasi. 

Ada dua macam rancangan bahan dan alat yang di 

perlukan. Pertama bahan dan alat yang di perlukan untuk 

demonstrasi oleh guru, kedua bahan dan alat yang di perlukan 

untuk menirukan contoh yang di buat oleh guru 

4) Menetapkan rancangan langkah kegiatan demonstrasi  

a) Menetapkan rancangan langkah – langkah kegiatan 

demonstrasi yang disertai dengan penjelasan. 

Dalam memberikan pengalaman belajar guru 

menetapkan urutan langkah demonstrasi, menetapkan urutan 

penggunaan alat dan bahan sesuai urutan pekarjaan yang 

harus dilakukannya.  

Guru perlu menetapkan perkiraan waktu yang di 

perlukan untuk demonstrasi dan perkiraan waktu yang 

diperlukan oleh anak untuk meniru. Agar anak tetap 

termotivasi untuk memperhatikan dan berpartisipasi secara 

aktif dalam kegiatan belajar tersebut, guru perlu menetapkan 

penguat – penguat yang di berikan , baik bila anak berhasil 

maupun kurang berhasil dalam meniru pekerjaan yang di 

demonstrasikan.  
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b) Menetapkan rancangan langkah – langkah kegiatan 

demonstrasi dalam bentuk dramatisasi. 

Kegiatan demonstrasi dalam bentuk dramatisasi 

banyak di gunakan dalam bidang bahasa dan ilmu 

pengetahuan sosial. Dramatisasi merupakan kegiatan 

menunjukkan adegan cerita yang sarat dengan nilai – nilai 

kebajikan. 

5) Menetapkan rancangan penilaian kegiatan demonstrasi  

Rancangan pelaksanaan kegiatan demonstrsi diharapkan dapat :  

a) Meningkatkan kemampuan melihat dan mendengar secara 

cermat dan teliti sesuai dengan tujuan dan tema yang 

ditetapkan. 

b) Kemampuan menirukan suatu pekerjaan secara teliti, cermat 

dan tepat. 

c) Kemampuan imitasi atau identifikasi perilaku secara tepat; 

Sesuai dengan tujuan dan tema yang di pilih maka tujuan 

demonstrasi yang di pilih dapat dirancang dengan menggunakan 

teknik penilaian melalui observasi. Yang di observasi adalah 

langkah – langkah menirukan model perilaku yang di 

demonstrasikan. Kualitas keberhasilan pada langkah pertama akan 

berpengaruh terhadap kualitas keberhasilan pada langkah kedua 

dan seterusnya, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada hasil 

akhir peniruan. Oleh karena itu penilaian diarahkan pada 
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banyaknya keberhasilan yang di capai anak, cermat, dan telitinya 

dalam mengikuti langkah – langkah demonstrasi kualitas ketelitian 

– kecermatan – ketepatan dalam menirukan perbuatan yang 

dicontohkan.  

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis tentang hasil – hasil 

penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti terdahulu dan ada hubungannya 

dengan penelitian yang di lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang hampir 

sama dengan yang di lakukan oleh penulis di antaranya sebagai berikut : 

Sri Wahyu Pujiati (2011) dalam sekripsinya yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Perkembangan Bahasa Melalui Metode Bercerita Dengan 

Papan Flanel Kelompok A Di Taman Kanak – Kanak Aisyiyah Kebrabon 

Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011” menyimpulkan bahwa pada kondisi awal 

nilai rata – rata kemampuan bercerita siswa 55,53%,  pada siklus I 64,26%, 

pada siklus II 70,93 %, pada siklus III 83 %. Dapat di simpulkan bahwa guru 

mampu meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui bercerita dengan 

media papan flannel pada anak kelompok A di taman kanak – kanak aisyiyah 

keprabon surakarta. Persamaan penelitian sri wahyu pujiati dengan penelitian 

ini adalah sama – sama meneliti bercerita. Perbedaan penelitian Sri Wahyu 

Pujiati dengan penelitian ini adalah Sri Wahyu Pujiati menitik beratkan 

meningkatkan kempuan bahasa dengan bercerita, sedadangkan penelitian ini 

meningkatkan perhatian terhadap pembelajaran cerita. 
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Sumini (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Meningkatkan 

Kemampuan Menyimak Perkataan Orang Lain Melaului Metode Bercerita 

Dengan Boneka Tangan Pada Anak Kelompok B TK ABA Kalikotes II 

Klaten Tahun Pelajaran 2011/2012”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan kemampuan menyimak melalui metode cerita di TK ABA 

Kalikotes II Klaten, adapun hasil penelitian berdasarkan analisis tentang 

penggunaan metode bercerita dengan alat peraga boneka tangan di TK ABA 

Kalikotes II diperoleh nilai rata – rata 81,53 yang dikonversikan dalam table 

cerita baik. Persamaan penelitian sumini dengan peneltian ini sama – sama 

menggunakan cerita. Perbedaan penelitian sumini dengan penelitian ini 

adalah penelitian sumini menitik beratkan pada metode pengajaran cerita 

dengan alat peraga boneka tangan,  sedangkan penelitian ini menitik beratkan 

pada pengajaran cerita dengan metode demonstrasi. 

Penelitian – penelitian diatas hampir sama dengan penelitian yang 

akan dilakukan, yaitu penelitian dengan pembelajaran cerita hanya saja 

penelitian ini memfokuskan pada perhatian anak terhadap pembelajaran cerita 

dengan metode demonstrasi pada usia kelompok A taman kanak – kanak. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Prosedur penelitian tindakan ini merupakan siklus dan dilaksanakan 

sesuai perencanaan tindakan atau perbaikan dari perencanaan tindakan 

terdahulu. Penelitian ini di perlukan evaluasi awal untuk mengetahui penyebab 

rendahnya pengembangan kreativitas siswa dan observasi awal sebagai upaya 
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untuk melengkapi kajian teori yang ada dan untuk menyusun perencanaan 

tindakan yang tepat dalam upaya meningkatkan perhatian siswa. 

Tindakan kelas yang dilakukan berupa pengajaran di kelas secara 

sistematis dengan tindakan pengelolaan kelas melalui strategi, pendekatan, 

metode dan teknik pengajaran yang tepat dengan penerapan kondisional yang 

mengacu pada perencanaan tindakan yang telah tersusun sebelumnya. Dalam 

penelitian setiap tindakan peneliti akan mengamati reaksi siswa dalam setiap 

tindakan pengajaran yang dilakukan di depan kelas. Dalam sekali tindakan 

biasanya permasalahan atau pemikiran baru yang perlu mendapat perhatian 

sehingga siklus tersebut harus terus berulang supaya permasalahan tersebut 

teratasi. 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir Penelitian 

 

D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal 

Kondisi akhir 

Tindakan 

Perhatian 

anak 

terhadap 

cerita 

kurang 

Dalam 

pembelajaran 

menggunakan 

metode 

demonstrasi 

 

Di duga melalui metode 

demonstrasi meningkatkan 

perhatian terhadap pembelajaran 

cerita. 

Kurangnya metode 

yang menyenagkan 

dalam menarik 

perhatian anak. 

Siklus 1, siklus 2, 

dst 



50 

 

D.   Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang di anggap dapat di jadikan 

jawaban dari suatu permasalahan yang timbul. Hipotesis ini di susun 

berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahannya. Dengan kata lain 

hipotesis merupakan kesimpulan yang nilai kebenarannya masih diuji, 

melihat permasalahan dan teori yang telah dikemukakan di atas dapat penulis 

merumuskan hipotesis yaitu “Melalui metode demonstrasi dapat 

meningkatkan perhatian terhadap pembelajaran cerita pada anak kelompok A 

di TK MTA Munggur Mojogedang Karanganyar Tahun Pelajaran 

2012/2013.”  


