
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Belajar  

Witherington (dalam Anggriawan, http://edukasi.kompasiana.com/2010/10/10/ 

18/konsep-belajar-dan-pembelajaran/html, tanggal akses 18 Desember 2010. 

@13.40), menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan dalam kepribadian 

yang dimanifestasikan sebagai suatu pola-pola respon yang berupa keterampilan, 

sikap, kebiasaan, kecakapan atau pemahaman. Sedangkan Moh. Surya (dalam 

Ahmadsudrajat, http://www.membuatblog.web.id/2010/06/hakikat-belajar-dan-

pembelajaran.html, tanggal akses 14 Desember 2010. @10.15), menyatakan 

bahwa belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu 

untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya.  

 

Belajar adalah proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. 

Dengan kata lain suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil bila dalam diri 

individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang 

secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses belajar dapat terjadi karena 

adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau 

sengaja dirancang. Orang yang belajar mandiri secara individual dikenal sebagai 

otodidak, sedangkan orang yang belajar karena dirancang dikenal sebagai 

pembelajaran formal. Proses belajar sebagian besar terjadi karena memang 

sengaja dirancang. Proses tersebut pada dasarnya merupakan sistem dan prosedur 

penataan situasi dan lingkungan belajar agar memungkinkan terjadinya proses 

belajar (Hilaludin wahid, http://hilaludinwahid.com/teori-belajar-dan 

pembelajaran-e-learning/) 

 

 

http://edukasi.kompasiana.com/2010/10/10/
http://www.membuatblog.web.id/2010/06/hakikat-belajar-dan-pembelajaran.html
http://www.membuatblog.web.id/2010/06/hakikat-belajar-dan-pembelajaran.html
http://hilaludinwahid.com/teori-belajar-dan%20pembelajaran-e-learning/
http://hilaludinwahid.com/teori-belajar-dan%20pembelajaran-e-learning/
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Jadi belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang berkesinambungan 

antara berbagai unsur dan berlangsung seumur hidup yang didorong oleh berbagai 

aspek seperti motivasi, emosional, sikap dan moral, yang pada akhirnya 

menghasilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.  

2.2 Aktivitas Belajar 

Menurut Abdurrahman (dalam Azwar, 2006: 34), bahwa aktivitas belajar adalah 

seluruh kegiatan siswa baik kegiatan jasmani maupun kegiatan rohani yang 

mendukung keberhasilan belajar. Sedangkan menurut Hamalik (dalam Susanti, 

2009: 28) mengemukakan aktivitas belajar adalah semua kegiatan yang dilakukan 

dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar.  

Menurut Rohani (2004: 6) belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam 

aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik giat 

aktif dengan anggota badan sedangkan aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya 

jiwanya bekerja sebanyaknya atau banyak fungsi dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

adalah kegiatan yang dilakukan siswa baik kegiatan jasmani maupun kegiatan 

rohani yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka 

mencapai tujuan belajar. 

2.3 Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (dalam Techonly, http://techonly13.wordpress.com/2009/07/04/ 

pengertian- hasil-belajar, tanggal akses 12 Juli 2010. @ 14.03) hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarannya. 

Sedangkan Slamet (dalam Senjaya, http://www.scribd.com/doc/49860484 

/14/Pengertian-Hasil-Belajar, tanggal akses 24 November 2010. @ 13.40) 

http://techonly13.wordpress.com/2009/07/04/
http://www.scribd.com/doc/49860484
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menyatakan bahwa hasil belajar merupakan tolok ukur yang utama untuk 

mengetahui keberhasilan belajar seseorang.  

Lebih lanjut Suyono (dalam Senjaya, http://www.scribd.com/doc/49860484 

/14/Pengertian-Hasil-Belajar, tanggal akses 24 November 2010. @ 13.40) 

menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar mempunyai peranan 

penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat 

memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya 

mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari 

informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa 

lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah melakukan proses pembelajaran. 

Pada penelitian tindakan kelas ini hasil belajar yang dimaksudkan adalah hasil 

yang diperoleh siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran untuk 

mengetahui pemahaman menyimak cerita anak siswa. 

2.4 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, 

pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pebelajar dalam 

berkomunikasi, baik lisan maupun tulis (Depdikbud, http://endonesa.wordpress. 

com/ajaran-pembelajaran/pembelajaran-bahasa-indonesia/).  

 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar merupakan mata pelajaran 

yang strategis, karena dengan bahasalah pendidik dapat mentransformasikan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan informasi kepada siswa. Tanpa bahasa tidak 

mungkin para siswa dapat menerima itu semua dengan baik (Hartati, dkk., 2006: 

197). Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD, siswa diharapkan 

belajar bahasa Indonesia dan guru mengajarkan bahasa Indonesia (Resmini, dkk., 

2006: 29). 

http://www.scribd.com/doc/49860484
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Lebih lanjut Alfianto (dalam http://re-searchengines.com/0106 achmad.html, 

tanggal akses 24 November 2010. @ 13.50) menyatakan bahwa pendidikan 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang perlu diajarkan 

kepada para siswa di sekolah. Tidak heran apabila mata pelajaran ini kemudian 

diberikan sejak di bangku SD hingga Perguruan Tinggi. Dari situ diharapkan 

siswa mampu menguasai, memahami dan dapat mengimplementasikan 

keterampilan berbahasa. Seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

 

Menurut Resmini, dkk., (2006: 35) fungsi pembelajaran bahasa Indonesia antara 

lain. 

1. Sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. 

2. Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dalam 

rangka pelestarian dan pengembangan budaya. 

3. Sarana peningkatan pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

teknologi dan seni. 

4. Sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar 

sesuai dengan konteks untuk berbagai masalah. 

5. Sarana pengembangan kemampuan intelektual. 

 

Lebih lanjut Hartati, dkk. (2006: 75) mengemukakan secara umum tujuan 

pembelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 

1. Siswa menghargai dan mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa Negara. 

2. Siswa memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk makna, dan fungsi, serta 

menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, 

keperluan dan keadaan. 

3. Siswa memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosiolnal, dan 

kematangan sosial. 

4. Siswa memiliki disiplin dalam berfikir dan berbahasa (berbicara dan menulis). 

5. Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual 

manusia Indonesia. 

 

Jadi pendidikan Bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang perlu 

diajarkan kepada para siswa di sekolah, karena dengan bahasalah pendidik dapat 

mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan informasi kepada 

http://re-searchengines.com/0106
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siswa. Proses pembelajaran bahasa Indonesia harus dilakukan secara optimal agar 

siswa mampu menguasai, memahami dan mengimplementasikan keterampilan 

berbahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis untuk 

kepentingan pembelajaran di sekolah maupun untuk kepentingan kehidupan 

sehari-hari di lingkungan. 

 

2.5 Keterampilan Menyimak 

Menyimak bukanlah hanya mendengarkan sesuatu yang “masuk telinga 

kanan keluar telinga kiri” atau sebaliknya. Menyimak adalah mendengar 

untuk memahami apa yang dikatakan orang lain dengan proses serius yang 

tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan kebiasaan, refleks 

maupun insting (Ebatt,  http://something2283.blogspot.com/). 

 

Sedangkan menurut Tarigan (dalam Resmini dkk., 2006: 155) menyimak adalah 

suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, 

mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai dan mereaksi atas makna yang 

terkandung di dalamnya. Menyimak melibatkan pendengaran, penglihatan, 

penghayatan, ingatan, pengertian. Situasi yang menyertai bunyi bahasa yang 

disimak terkandung tindakan yang disengaja. Penyimak yang baik adalah 

penyimak yang berencana. Salah satu butir dari perencanaan itu adalah ada alasan 

tertentu mengapa yang bersangkutan menyimak. Alasan inilah yang disebut 

sebagai tujuan menyimak.  

Melalui proses menyimak, orang dapat menguasai pengucapan fonem, kosakata 

dan kalimat. Pemahaman terhadap fonem, kata dan kalimat ini sangat membantu 

yang bersangkutan dalam kegiatan berbicara, membaca ataupun menulis. 

Petunjuk-petunjuk dalam belajar berbicara, membaca, ataupun menulis selalu 

disampaikan melalui bahasa lisan. Hali ini berarti, bahwa keterampilan menyimak 

memang benar-benar menunjang keterampilan berbicara, membaca, dan menulis 

(Resmini dkk., 2006: 158). 

 

Lebih lanjut Arono (dalam http://unib.ac.id/blog/dank_aron/2009/05/14/ 

pentingnya-keterampilan-menyimak/, tanggal akses 10 Oktober 2010. @ 14.20) 

menyatakan bahwa keterampilan menyimak itu adalah kemampuan, kesanggupan, 

kecakapan, siswa dalam menerima dan memahami apa yang diucapkan atau 

dibaca orang lain. 

http://something2283.blogspot.com/
http://unib.ac.id/blog/dank_aron/2009/05/14/
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

menyimak adalah suatu kemampuan, kecakapan siswa dalam proses kegiatan 

mendengarkan bunyi bahasa dengan sengaja, penuh perhatian, pemahaman, 

apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh suatu informasi atau pesan, yang 

disampaikan oleh orang lain melalui ujaran atau bahasa lisan. Keterampilan 

menyimak adalah keterampilan siswa dalam proses mendengarkan bunyi bahasa 

yang dilakukan dengan sengaja penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan 

interpretasi untuk memperoleh suatu informasi atau pesan, yang disampaikan oleh 

orang lain melalui bahasa lisan. 

 

2.6 Tujuan Menyimak 

Menurut Logan (dalam Ebatt,  http://something2283.blogspot.com/) tujuan utama 

menyimak adalah untuk menangkap, memahami atau menghayati pesan ide 

gagasan yang tersirat pada bahan simakan. 

 

Sedangkan menurut Tarigan (dalam Resmini, dkk., 2006: 155) tujuan menyimak 

adalah untuk: 

1. Mendapatkan fakta 

Kegiatan mengumpulkan fakta atau informasi melalui menyimak dapat 

berwujud dalam berbagai variasi. Misalnya mendengarkan radio, televisi, 

penyampaian makalah dalam seminar, pidato ilmiah, percakapan dengan 

keluarga, percakapan dengan tetangga, percakapan dengan teman sekerja, 

sekelas dan sebagainya. 

2. Menganalisis fakta 

Fakta yang diperoleh melalui kegiatan menyimak ini kemudian dilengkapi 

dengan kegiatan membaca atau mengadakan eksperimen. 

3. Mengevaluasi fakta 

Apabila fakta yang disampaikan pembicara sesuai dengan kenyataan, 

pengalaman, dan pengetahuan penyimak, maka fakta itu dapat diterima. 

Sebaliknya, bila fakta yang disampaikan kurang akurat, atau kurang 

menyakinkan kebenarannya, maka penyimak pantas meragukan fakta tersebut. 

Setelah selesai mengevaluasi biasanya penyimak akan mengambil kesimpulan 

apa isi pembicaraan pantas diterima atau ditolak. 

 

 

 

http://something2283.blogspot.com/
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4. Mendapat inspirasi 

Ada kalanya orang menghadiri suatu konverensi, pertemuan ilmiah, atau 

jamuan tertentu, bukan mencari atau mendapatkan fakta. Mereka menyimak 

pembicaraan orang lain semata-mata untuk tujuan mencari ilham. 

5. Menghibur diri 

Sejumlah orang menghadiri pertunjukan seperti bioskop, sandiwara, 

pertunjukan lawak, atau percakapan untuk menghibur diri. Mereka ini adalah 

penyimak yang sudah letih dan jenuh dengan keadaan dan pekerjaan sehari-

hari. 

6. Meningkatkan kemampuan berbicara 

Tujuan menyimak yang terakhir adalah untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

menyimak adalah untuk mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi 

fakta, menghibur diri, mendapatkan inspirasi, dan meningkatkan kemampuan 

berbicara. Berdasarkan tujuan-tujuan menyimak tersebut, maka menyimak yang 

dilaksanakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dari 

materi yang diperdengarkan melalui media audio tape recorder. 

 

2.7 Pembelajaran Menyimak di SD 

Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar (SD) terdapat empat 

keterampilan berbahasa yang menjadi sasaran pokok, yaitu menyimak, berbicara, 

menulis, dan membaca. Keterampilan menyimak dan berbicara dikategorikan 

dalam keterampilan berbahasa lisan, sedangkan keterampilan menulis dan 

membaca dikategorikan dalam keterampilan berbahasa tulis. Menyimak dan 

berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang amat fungsional dalam 

kehidupan manusia sehari-hari. Dengan keterampilan menyimak dan berbicara 

kita dapat memperoleh dan menyampaikan informasi. Kegiatan menyimak dan 

berbicara tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, siswa dituntut untuk mampu 

menyimak dan berbicara dengan baik (Nuruddin, dalam 

http://muhammadnuruddin071644036.blogspot.com/2010/04/strategi-

pembelajaran-bahasa-indonesia.html, tanggal akses 10 Desember 2010. @ 14.30). 

 

Menurut Resmini, dkk., (2006: 167) agar pembelajaran menyimak di SD 

memperoleh hasil yang baik, strategi pembelajaran guru harus memenuhi kriteria 

berikut.  

1. Relevan dengan tujuan pendidikan. 

2. Menantang dan merangsang siswa untuk belajar. 

3. Mengembangkan kreativitas siswa secara individual maupun kelompok. 

http://muhammadnuruddin071644036.blogspot.com/2010/04/strategi-pembelajaran-
http://muhammadnuruddin071644036.blogspot.com/2010/04/strategi-pembelajaran-
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4. Memudahkan siswa memahami materi pelajaran. 

5. Mengarahkan aktivitas siswa kepada tujuan yang telah ditetapkan. 

6. Mudah diterapkan dan tidak menuntut peralatan yang rumit. 

7. Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. 

 

Mengingat pentingnya keterampilan menyimak, dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas harus diusahakan untuk terus ditingkatkan. Melatih dan meningkatkan 

keterampilan menyimak merupakan salah satu tugas guru. Semakin menarik dan 

bervariasi guru dalam mengajar, semakin tinggi hasil belajar dan keterampilan 

menyimak siswa. 

 

2.8 Pengertian Cerita Anak 

Menurut Wahidin (dalam http://www.scribd.com/doc/32352927/26/Pengertian-

cerita html, tanggal akses 10 Desember 2010. @ 14.03) cerita adalah karangan 

yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang, kejadian dan 

sebagainya (baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun yang rekaan belaka). 

Sedangkan Arifin (dalam http://seamz-independent.comuv.com/Pengertian-

Cerita.html, tanggal akses Desember 2010. @ 14.50) menyatakan cerita adalah 

penuturan tentang suatu kejadian. Dari cerita tersebut, kita dapat mengetahui di 

mana, bangaimana, dan apa yang dialami oleh pelaku cerita dari awal sampai 

akhir. Pelaku cerita dapat manusia maupun binatang. 

 

Sarumpaet dalam (Suyatno 2009: 67) mengemukakan bahwa sastra anak yang di 

dalamnya terdapat cerita anak adalah sastra yang sengaja ditulis untuk anak, 

berbicara mengenai kehidupan anak dan sekelilingnya, dan tulisan itu hanyalah 

dapat dinikmati dengan bantuan dan pengarahan orang dewasa. Lain halnya Arifin 

(dalam http://seamz-independent.comuv.com/Pengertian-Cerita.html, tanggal 

akses Desember 2010. @ 14.50) menyatakan bahwa karangan pendek yang 

http://www.scribd.com/doc/32352927/26/Pengertian-cerita
http://www.scribd.com/doc/32352927/26/Pengertian-cerita
http://seamz-independent.comuv.com/Pengertian-Cerita.html
http://seamz-independent.comuv.com/Pengertian-Cerita.html
http://seamz-independent.comuv.com/Pengertian-Cerita.html
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berbentuk prosa yang mengisahkan tentang suatu peristiwa disajikan secara 

singkat yang bertema anak-anak disebut cerita anak. 

 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa cerita anak adalah cerita 

sederhana yang ditulis untuk anak, berbicara mengenai kehidupan anak dan 

sekeliling yang mempengaruhi anak, di dalamnya mencerminkan liku-liku 

kehidupan yang dapat dipahami oleh anak, melukiskan perasaan anak, dan 

menggambarkan pemikiran-pemikiran anak. Dalam pembelajaran menyimak 

cerita anak dalam penelitian ini mempunyai tujuan agar siswa belajar memperoleh 

pengetahuan, mengevaluasi agar dapat menilai, mengapresiasi materi simakan, 

dan mendapatkan hiburan melalui cerita anak. 

 

Dengan tujuan tersebut siswa akan memahami unsur-unsur yang terkandung 

dalam cerita anak yaitu tokoh dan perwatakan, latar, serta tema, dan amanat cerita 

anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterampilan menyimak cerita 

anak adalah kegiatan mendengarkan kata-kata yang dilakukan dengan sengaja, 

penuh perhatian disertai pemahaman, apresiasi dan interpretasi untuk memperoleh 

pesan, informasi, memahami makna komunikasi dan merespon yang terkandung 

dalam cerita sederhana yang ditulis untuk anak yang berbicara mengenai 

kehidupan, ekspresi untuk anak-anak dan sekeliling yang mempengaruhi anak. 

 

2.9 Pengertian Media Pembelajaran 

Hairuddin, dkk. (2007: 7.3) menyatakan media adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan informasi dari sumber kepada penerima. Sedangkan menurut 

Gerlach dan Ely (dalam Arsyad, 2002: 3) mengatakan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 
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keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, narasumber, buku teks, dan 

lingkungan sekolah merupakan media.  

 

Media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Dengan menggunakan media pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan menyimak siswa. Depdiknas (dalam Hairuddin, dkk., 2007: 7.3) 

menyatakan bahwa media pembelajaran adalah media pendidikan yang secara 

khusus digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang sudah 

dirumuskan.  

 

Sementara itu, Gagne dan Briggs (dalam Arsyad, 2002: 4) secara implisit 

mengemukakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, yang antara lain terdiri 

dari buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, foto, gambar, 

grafik, televisi dan komputer. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber 

belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan 

siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah sarana 

yang digunakan untuk menyalurkan informasi, gagasan atau pendapat dari sumber 

informasi kepada penerimanya. Jadi, media pembelajaran adalah sarana yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau isi materi pembelajaran dari 

sumber informasi (guru) kepada penerimanya (siswa) yang terdiri dari antara lain 

buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, foto, gambar, 

grafik, televisi dan komputer. 

 

2.10 Fungsi Media Pembelajaran 

Secara umum fungsi media adalah sebagai penyalur pesan. Dalam proses 

pembelajaran, fungsi media adalah memperlancar interaksi antara guru dengan 

siswa sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien serta hasilnya 

baik (Hairuddin, dkk., 2007: 7.4). Penggunaan media dapat membantu siswa 
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dalam meningkatkan pemahaman materi yang diajarkan guru karena penyajian 

materi menjadi menarik sehingga siswa termotivasi dan senang mengikuti proses 

pembelajaran. 

Menurut Asra, dkk. (2007: 5.6) secara umum media mempunyai kegunaan: 

a) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistik. 

b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra. 

c) Menimbulkan gairah bealajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar. 

d) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestetiknya. 

e) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

 

Secara lebih khusus Kemp dan Dayton (dalam Hairuddin, dkk., 2007: 7.4) 

mengidentifikasikan beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu: 

a. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. 

b. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 

c. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

d. Pemakaian waktu dan tenaga lebih efisien. 

e. Kualitas hasil belajar siswa meningkat. 

f. Proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 

g. Menumbuhkan sikap positif siswa terhadap proses belajar. 

h. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. 

 

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi media 

pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan oleh guru untuk memperlancar 

proses penyampaian materi pelajaran kepada siswa, dan untuk menciptakan situasi 

belajar yang efektif dan efisien sehingga hasilnya baik. 

 

2.11 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya. Mulai dari media dengan 

teknologi yang tradisional dan murah hingga media dengan teknologi mutakhir 

dan mahal harganya. Ada yang bisa dibuat oleh guru sendiri, ada yang diproduksi 

oleh pabrik. Ada media yang sudah tersedia di lingkungan yang langsung dapat 

dimanfaatkan, ada juga yang dirancang untuk keperluan pembelajaran. 
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Gearlach (dalam Hairuddin, dkk., 2007: 7.6) mengklasifikasikan jenis media 

berdasarkan teknologi yang digunakan, yaitu: media tradisional dan media dengan 

teknologi mutakhir. Media tradisional antara lain: 

1. Media visual diam yang diproyeksikan, contohnya: proyeksi tak tembus 

pandang. 

2. Media visual yang tak diproyeksikan, contohnya: gambar, poster, foto, 

diagram. 

3. Audio, contohnya: radio, piringan hitam, dan tape recorder.  

4. Multimedia, contonya: tape recorder dan multi-image.  

5. Visual yang diproyeksikan, contohnya: film, televisi, dan video.  

6. Media cetak, contonya: buku teks, modul, workbook, majalah, hand out.  

7. Permainan.  

8. Realita, contohnya: model manipulatif seperti boneka dan peta.  

Media dengan teknologi mutakhir meliputi dua jenis. Pertama, media berbasis 

telekomunikasi, contohnya teleconference dan kuliah jarak jauh. Kedua, media 

berbasis mikroprosesor, contohnya: computer-assisted instruction, permainan, 

interaktif. 

 

Sedangkan menurut Djamarah dan Aswan (2006: 124) jenis media dibagi ke 

dalam: 

a. Media Auditif: media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, 

seperti radio, cassette recorder, piringan hitam. Media ini tidak cocok untuk 

orang tuli atau yang mempunyai kelainan dalam pendengaran. 

b. Media Visual: media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. Media 

visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti foto, gambar atau 

lukisan, dan cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau 

simbol yang bergerak seperti film bisu, film kartun. 

c. Media Audio Visual: media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. 

Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi 

kedua jenis media pertama dan kedua. Media ini dibagi ke dalam media audio 

tape recorder visual diam dan media audio tape recorder visual gerak. 

  

Sedangkan Asra, dkk., (2007: 5.8) mengelompokkan media sebagai berikut:  

1. Media visual: yaitu media yang hanya dapat dilihat, yang termasuk kelompok 

visual, seperti foto, gambar, poster, grafik, kartun, dan film bisu. 

2. Media audio tape recorder: yaitu media yang hanya dapat didengar saja, 

seperti kaset audio, radio, MP3 Player, dan ipod. 

3. Media audio tape recorder visual: yaitu media yang dapat dilihat sekaligus 

dapat didengar, seperti film bersuara, video, dan televisi. 
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4. Multimedia: yaitu media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap 

seperti suara, animasi, video, dan film. 

5. Media realita: yaitu semua media nyata yang ada di lingkungan alam, baik 

digunakan dalam keadaan hidup maupun yang sudah diawetkan, seperti 

tumbuhan, batuan, binatang, dsb. 

 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa jenis media 

pembelajaran sangat beragam, di antaranya ada media audio, media visual, media 

audio visual dan media multimedia. Hal ini menjadi perhatian dan pertimbangan 

bagi guru ketika akan memilih dan mendayagunakan media dalam pembelajaran. 

Karakteristik media yang mana yang dianggap tepat untuk menunjang pencapian 

tujuan pembelajaran, itulah media yang seharusnya dipakai. 

 

2.12 Pengertian Media Audio Tape Recorder dalam Pembelajaran 

Menurut Asra, dkk. (2007: 5.8) media audio tape recorder adalah media yang 

hanya dapat didengar saja, seperti kaset audio, radio, MP3 player, ipod. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan media audio tape recorder. Hairuddin, dkk. 

(2007: 7.9) mengemukakan bahwa tape recorder merupakan salah satu media 

audio tape recorder elektronik yang terdiri atas hardware (tape recorder) dan 

software (kaset yang berisi pesan). Tape recorder ini sangat cocok untuk 

pembelajaran menyimak. Namun bukan berarti pembelajaran kemampuan yang 

lain seperti berbicara, menulis, sastra, dan kebahasan tidak bisa menggunakan 

media ini. 

 

Penggunaan media audio tape recorder dalam pemblajaran dibatasi oleh imajinasi 

guru dan siswa. Media audio tape recorder dapat digunakan dalam semua fase 

pembelajaran mulai dari pengantar atau pembuka ketika memperkenalkan topik 

bahasan sampai kepada evaluasi hasil belajar siswa. Siswa yang belajarnya 

lamban dapat memutar kembali dan mengulangi bagian-bagian yang belum 
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dikuasainya. Di lain pihak, siswa yang dapat belajar dengan cepat bisa maju terus 

sesuai dengan tingkat kecepatan belajarnya. 

 

2.13 Keuntungan dan Keterbatasan Media Audio Tape Recorder 

Menurut Arsyad (2004: 57) ada keuntungan dan keterbatasan media audio tape 

recorder yaitu sebagai berikut: 

Keuntungan  

1. Radio tape (tape recorder) telah menjadi peralatan yang sangat lumrah dalam 

rumah tangga, sekolah, mobil, karena harga yang cenderung terjangkau oleh 

seluruh lapisan masyarakat, ketersediaannya dapat diandalkan. 

2. Rekaman dapat digandakan untuk keperluan perorangan sehingga pesan dan 

isi pelajaran dapat berada di beberapa tempat pada waktu yang bersamaan. 

3. Merekam peristiwa atau isi pelajaran untuk digunakan kemudian, atau 

merekam pekerjaan siswa sendiri dapat dilakukan dengan media audio tape 

recorder. 

4. Rekaman memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendengarkan diri 

sendiri sebagai alat diagnosis guna membantu meningkatkan keterampilan 

mengucapkan, membaca, mengaji, atau berpidato. 

5. Pengoperasian tape recorder relatif mudah. 

 

Keterbatasan: 

1. Dalam suatu rekaman, sulit menentukan lokasi suatu pesan atau informasi. 

Jika pesan atau informasi itu terdapat di tengah-tengah pita, maka akan 

memakan waktu lama untuk menemukannya, apalagi jika radio tape tidak 

memiliki angka-angka penuntun putaran pitanya. 

2. Kecepatan merekam dan pengaturan jarak yang bermacam-macam 

menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali rekaman yang direkam 

pada suatu mesin perekam yang berbeda dengarnya. 

 

Selanjutnya menurut Susilo (dalam http://susilofy.wordpress.com/2010/11/23/ 

fungsi-kekuatan-dan-kelemahan-media-pengajaran/) mengemukakan media audio 

tape recorder mempunyai keunggulan dan kekurangan yaitu sebagai berikut: 

 

Keunggulan: 

1. Dapat digunakan dimana saja. 

2. Dapat digunakan di semua tingkatan sekolah. 

3. Mudah pengoperasiannya. 

4. Dapat menggantikan kehadiran guru untuk sementara. 

5. Dapat diputar ulang, dihapus dan direkam. 

 

Kekurangan: 

1. Memerlukan perawatan secara baik terhadap semua perangkat. 

http://susilofy.wordpress.com/2010/11/23/


15 

 

 

2. Kaset mudah rusak. 

 

Menurut pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan 

menggunakan media audio tape recorder yaitu pengoperasiannya relatif mudah, 

dapat digunakan di semua tingkatan sekolah, dan dapat diputar ulang, dihapus 

serta direkam sesuai dengan keperluan proses pembelajaran. Sedangkan 

kekurangan media audio tape recorder yaitu dalam suatu rekaman sulit 

menentukan lokasi suatu pesan atau informasi, memerlukan perawatan secara baik 

terhadap semua perangkat, dan kaset mudah rusak. 

 

2.14 Langkah-langkah Penggunaan Media Audio Tape Recorder dalam 

Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2004: 46) langkah-langkah penggunaan media audio tape 

recorder dalam pembelajaran adalah: 

1. Mempersiapkan diri. Guru merencanakan dan menyiapkan diri sebelum 

penyajian materi. 

2. Membangkitkan kesiapan siswa. Siswa dituntut memiliki kesiapan untuk 

mendengar, misal dengan cara memberikan komentar awal dan pertanyaan-

pertanyaan. 

3. Mendengarkan materi audio. Tuntun siswa untuk menjalani pengalaman 

mendengar dengan waktu yang tepat atau dengan sedikit penundaan antara 

pengantar dan mulainya proses mendengar. 

4. Diskusi (membahas) materi program audio. Sebaiknya setelah selesai 

mendengarkan program audio, diskusi dimulai secara informal dengan 

mengajukan pertanyaan yang bersifat umum. 

5. Menindaklanjuti program. Pada umumnya, diskusi dan evaluasi setelah 

mendengarkan program mengakhiri kegiatan mendengar. Namun demikian, 

diharapkan siswa akan termotivasi untuk mempelajari lebih banyak tentang 

pelajaran itu dengan membaca buku bacaan di perpustakaan, membaca buku 

teks, menonton film yang berkaitan, atau melakukan kegiatan lain yang 

berkaitan dengan isi materi program audio. 

  

 

Pesan dan isi pelajaran yang direkam pada tape recorder dapat diputar kembali 

pada saat yang diinginkan. Pesan dan isi pelajaran itu dimaksudkan untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sebagai upaya 

mendukung terjadinya proses belajar. Oleh karena itu, langkah-langkah 
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penggunaan media audio tape recorder dalam pembelajaran harus dilakukan 

sesuai dengan aturan agar hasilnya sempurna.  

 

Pembelajaran menyimak melalui media audio tape recorder yang dilakukan 

peneliti diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang berhubungan 

dengan pembelajaran keterampilan menyimak cerita anak. Selain itu, akan 

memberi bahan simakan yang menarik berupa kaset tape (tape recorder) cerita 

anak yang juga dapat memberikan ketertarikan dalam pembelajaran menyimak, 

sehingga tujuan pembelajaran keterampilan menyimak cerita anak dapat tercapai. 

 

2.15 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian tindakan kelas 

sebagai berikut. “Apabila guru kelas VB SD Negeri 01 Bangunrejo menggunakan 

media audio tape recorder dengan tepat sebagai pendukung dalam proses 

pembelajaran bahasa Indonesia, maka aktivitas dan keterampilan menyimak cerita 

anak siswa dapat meningkat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


