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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini menguraikan beberapa hal, yaitu 1) kemampuan menyimak, 2) 

pembelajaran menyimak cerita, 3) pembelajaran menyimak cerita menggunakan 

media wayang kertas, 4) penelitian terdahulu, 5) kerangka teoretik, dan 6) 

hipotesis penelitian. Adapun paparan lebih lanjut adalah sebagai berikut.  

 

2.1 Kemampuan Menyimak  

Kemampuan menyimak dalam kehidupan, baik di masyarakat maupun di 

sekolah, memegang peranan penting. Berbagai informasi dapat diperoleh melalui 

menyimak. Menyimak berbeda dengan mendengar. Menyimak bersifat aktif, 

sedangkan mendengar bersifat pasif, spontan, dan tidak selektif. Menyimak tidak 

hanya merupakan aktivitas mendengarkan, tetapi merupakan kegiatan yang 

menyangkut proses dan interpretasi terhadap informasi yang diterima. Kegiatan 

menyimak berkaitan dengan unsur kesengajaan, keterbukaan, dan penyeleksian 

(Hermawan, 2012:48). Apabila diurutkan dari tingkatan aktivitas berpikirnya, 

kemampuan menyimak diawali dari kegiatan mendengar, mendengarkan, dan 

menyimak.  

Pembahasan di atas menyatakan bahwa tidak semua kegiatan mendengar 

berarti menyimak. Peristiwa mendengar biasanya terjadi secara kebetulan atau 

spontan, sedangkan peristiwa mendengarkan lebih tinggi tarafnya dari pada 

mendengar. Menyimak mempunyai taraf yang paling tinggi dari pada 

mendengarkan karena selain adanya faktor kesengajaan dalam mendengar,
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menyimak juga memerlukan faktor pemahaman untuk memahami isi simakan. 

Kemampuan menyimak menjadi dasar seseorang menguasai bahasa karena untuk 

menguasai kemampuan berbahasa yang lain, seperti berbicara, seseorang dituntut 

untuk menirukan bunyi-bunyi yang disimak. Terdapat tiga tahap utama dalam 

proses menyimak, yaitu menerima (receiving), memberi perhatian (paying 

attention), dan menetapkan makna terhadap pesan (Zahro dan Sulistyorini, 

2010:27).  

Pada tahap pertama, penyimak menerima pesan-pesan dari seorang 

pembicara. Penyimak berusaha memusatkan perhatian pada pesan-pesan tersebut 

dan mengabaikan suara-suara lain yang didengar. Tahap kedua, penyimak 

memusatkan perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara. Tahap ini 

melibatkan aktivitas mental dan fisik. Tahap ketiga, penyimak menerapkan dan 

berinteraksi dengan pesan yang ditangkap untuk dipahami. Penyimak tidak hanya 

mengumpulkan dan menyimpan pesan tersebut, namun juga mengelompokkan, 

membandingkan, dan mengaitkannya dengan pengetahuan sebelumnya. Kegiatan 

menyimak memuat tujuan, jenis, unsur, dan faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan menyimak. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut.  

 

2.1.1 Tujuan Menyimak 

Kegiatan menyimak memiliki beberapa tujuan, yaitu tujuan informatif, 

tujuan rekreatif, tujuan apresiatif, dan tujuan evaluatif (Zahro dan Eliyanah, 

2011:11). Pertama, tujuan informatif berarti kegiatan menyimak dimaksudkan 

untuk mendapatkan informasi, baik berupa ide, gagasan, dan pesan yang 

disampaikan oleh komunikator. Informasi dapat juga berupa peristiwa, fakta, data,  
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dan pengetahuan lainnya. Kedua, menyimak juga memiliki tujuan untuk 

mendapatkan hiburan, seperti menyimak lawak, drama, atau dongeng. Tujuan ini 

disebut juga dengan tujuan rekreatif. Ketiga, tujuan apresiatif berarti kegiatan 

menyimak dimaksudkan untuk mendapatkan kenikmatan melalui hal-hal yang 

disimak. Keempat, tujuan evaluatif berarti kegiatan menyimak dimaksudkan untuk 

menganalisis bahkan menilai kemenarikan dari hal yang disimak. 

Selain itu, Tarigan (2008:62) mengemukakan delapan tujuan menyimak, 

yaitu 1) untuk memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran yang diucapkan 

pembicara, 2) untuk menikmati materi ujaran yang dipagelarkan, 3) untuk 

mengevaluasi bahan simakan, 4) untuk mengapresiasi atau menghargai materi 

simakan, 5) untuk mengomukasikan ide, gagasan, ataupun perasaan kepada orang 

lain dengan lancar dan tepat, 6) untuk membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, 7) 

untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, dan 8) untuk meyakinkan 

diri sendiri terhadap suatu pendapat yang selama ini diragukan.  

 

2.1.2 Jenis Menyimak 

 Menyimak dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu menyimak ekstensif, 

menyimak intensif, menyimak konsentratif, dan menyimak interogatif (Pusposari, 

2015:3). Pertama, menyimak ekstensif adalah proses menyimak yang dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari, seperti: menyimak televisi, menyimak radio, dan 

sebagainya. Kedua, menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang harus 

dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan konsentrasi untuk 

menangkap makna yang dikehendaki. Ketiga, menyimak konsentratif adalah 

memusatkan pikiran, perasaan, ingatan, dan perhatian kepada salah satu objek. 

Dalam menyimak konsentratif diperlukan pemusatan menyeluruh terhadap bahan 
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yang disimak. Keempat, menyimak interogatif adalah kegiatan menyimak yang 

bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang diarahkan kepada pemerolehan informasi tersebut.  

Sementara itu, Hermawan (2012:44-47) mengklasifikasi jenis menyimak 

ke dalam tiga kelompok besar, yaitu menyimak secara pasif, kritis, dan aktif.  

Penyimak dalam menyimak pasif tidak melakukan evaluasi terhadap pesan-pesan 

pembicara, tetapi penyimak hanya mengikuti bagaimana pembicara 

mengembangkan pikiran dan gagasannya. Menyimak pasif terjadi ketika 

penyimak ingin mendengar sejumlah informasi, jawaban atas pertanyaan atau 

opini, maupun informasi yang dapat meningkatkan pemahaman emosional 

penyimak.  

Kemudian, menyimak secara kritis bertujuan untuk memahami, 

mengingat, dan menafsirkan setiap simakan. Menyimak secara kritis membantu 

seseorang untuk dapat membuat analisis dan penilaian terhadap suatu pesan 

dengan lebih baik. Menyimak kritis lebih menekankan pada suatu proses kegiatan 

mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memperoleh informasi, menangkap 

isi, menganalisis, hingga menyimpulkan makna komunikasi yang telah 

disampaikan pembicara melalui ujaran (Pusposari, 2015:27).  

Selanjutnya, menyimak secara aktif bertujuan untuk memahami dan 

mengingat apa yang didengar, untuk memberikan kesan yang positif dan menjaga 

hubungan baik dengan pembicara. Penyimak aktif berusaha menciptakan 

gambaran mental dari apa yang disimaknya. Penyimak yang aktif juga akan 

memberikan tanggapan terhadap apa yang dikatakan pembicara. Jadi, menyimak 

secara aktif berarti penyimak melibatkan diri secara total terhadap materi simakan, 
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seperti menerima, mengevaluasi, menginterpretasi, dan mengingat apa yang 

disimak. 

 

2.1.3 Unsur Menyimak  

Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang cukup kompleks dan tidak 

sesederhana kelihatannya karena sangat bergantung kepada berbagai unsur dasar 

yang mendukung, seperti unsur pokok timbulnya komunikasi dalam menyimak. 

Setiap unsur yang satu dengan unsur yang lain membentuk satu kesatuan dan 

tidak terpisahkan. Unsur-unsur dasar menyimak terdiri atas pembicara, penyimak, 

bahan simakan, dan bahasa lisan yang digunakan (Pusposari, 2015:5).  

Pertama, pembicara adalah orang yang menyampaikan pesan berupa 

informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Seorang pembicara harus menguasai 

topik yang akan dikemukakan, melakukan persiapan secara matang, dan 

menunjukkan sikap yang baik.  

Kedua, penyimak merupakan seseorang yang menerima pesan dari 

pembicara. Penyimak yang baik adalah orang yang memiliki banyak pengalaman 

dan pengetahuan yang luas. Dalam aktivitasnya, seorang penyimak sering 

melakukan kegiatan menulis dengan mencatat hal-hal penting selama melakukan 

kegiatan menyimak. Catatan tersebut merupakan pokok-pokok pesan yang 

disampaikan pembicara kepada penyimak.  

Ketiga, bahan simakan adalah pesan yang disampaikan pembicara kepada 

penyimak. Bahan simakan dapat berupa konsep, gagasan, ataupun informasi. 

Pembicara harus menguasai bahan simakan yang akan disampaikan kepada 

penyimak agar tidak terjadi kegagalan dalam komunikasi. Bahan simakan harus 

sesuai dengan usia penyimak. Misalnya, kemampuan menyimak siswa SD kelas 
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dua yang berusia 6-8 tahun berupa 1) menyimak dengan kemampuan memilih 

yang meningkat, 2) membuat saran dan mengemukakan pertanyaan untuk 

mengecek pengetuannya, dan 3) sadar akan intuisi, kapan sebaiknya menyimak 

dan kapan sebaiknya tidak perlu menyimak (Tarigan, 2008:64).  

Keempat, bahasa lisan merupakan media yang dipakai untuk menyimak. 

Bahasa lisan merupakan tuturan yang disampaikan pembicara dan ditangkap 

penyimak melalui alat pendengaran. Unsur bahasa lisan yang digunakan dalam 

berkomunikasi ada dua macam, yaitu aspek linguistik dan kinestetik. Aspek 

linguistik adalah kata-kata, frase, ataupun kalimat yang diucapkan pembicara 

kepada penyimak. Aspek kinestetik merupakan alat komunikasi yang dapat 

membantu aspek linguistik. Aspek ini bertujuan agar pesan yang disampaikan 

mudah diterima oleh penyimak. Selain itu, isyarat-isyarat ekstra-linguistik, seperti 

gerak tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat-isyarat situasional dapat membantu 

penyampaian bahasa lisan (Mudjianto dan Susanto, 2010:52). 

 

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Menyimak 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak dapat dikelompokkan 

menjadi faktor fisik, kompetensi linguistik, pengetahuan tentang topik, faktor 

mental, dan faktor lingkungan. Zahro dan Eliyanah (2011:15) menjabarkan faktor-

faktor tersebut sebagai berikut.  

Pertama, faktor fisik berkaitan dengan kesiapan fisik penyimak untuk 

menyimak, yaitu penyimak tidak mengalami cacat pada alat pendengarannya dan 

dalam kondisi yang sehat. Masalah kesehatan fisik secara keseluruhan juga sangat 

menentukan kualitas hasil simakan. Dengan posisi yang lebih tegap berarti 



14 
 

 
 

penyimak lebih siaga dan siap dalam menerima rangsang suara atau lebih 

berkonsentrasi.  

Kedua, faktor yang sangat penting bagi penyimak adalah kompetensi 

linguistik. Dalam memahami pesan lisan, dibutuhkan keaktifan dan kekreatifan 

penyimak untuk mengolah dan memadukan sejumlah unsur, yakni unsur 

kebahasaan yang meliputi pemahaman terhadap kosakata dan struktur kebahasaan.  

Ketiga, faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam 

menyimak adalah pengetahuan seseorang atas topik. Topik simakan akan lebih 

mudah dipahami jika topik simakan tersebut masih berada pada jangkauan 

pengetahuan penyimak sehingga hasil simakan tidak menyimpang dan 

membingungkan.  

Keempat, faktor mental juga berkaitan dengan sikap penyimak terhadap 

topik yang disimak dan pandangan penyimak terhadap topik pembicaraan akan 

memberi sumbangan yang positif terhadap keberhasilan menyimak. Selain itu, 

keberhasilan menyimak juga tergantung pada lingkungan tempat berlangsungnya 

kegiatan menyimak. Lingkungan kelas yang kondusif akan meminimalisir 

gangguan-gangguan menyimak. Ruangan kelas merupakan faktor penting dalam 

memotivasi kegiatan menyimak agar siswa dapat mendengar dan menyimak 

dengan baik tanpa ketegangan dan gangguan (Tarigan, 2008:113). 

Dari segi pembicara, keberhasilan menyimak sangat ditentukan oleh 

kualitas seorang pembicara. Pembicara yang baik akan menghasilkan tuturan yang 

baik. Kualitas suara yang baik, kinesik yang mendukung, penguasaan panggung 

yang baik, dan pembicaraan yang sistematis juga akan memudahkan penyimak 

dalam menangkap isi tuturan yang disampaikan. Pembicara yang berpengalaman 
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dan berpenampilan tenang akan lebih persuasif dibandingkan dengan pembicara 

yang gugup (Hermawan, 2012:54).   

 

2.2 Pembelajaran Menyimak Cerita 

Pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses membelajarkan 

pembelajar yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis 

agar pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efesien (Komalasari, 2013:3). Hal ini sejalan dengan pendapat Thobroni (2014:34) 

yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan upaya sengaja dan bertujuan, 

yang berfokus pada kepentingan, karakteristik, dan kondisi orang lain agar peserta 

didik dapat belajar dengan efektif dan efisien. Suatu pembelajaran berkaitan 

dengan kompetensi yang ingin dicapai. Salah satu kompetensi tersebut adalah 

kemampuan menyimak, khususnya menyimak cerita.  

Pembelajaran menyimak adalah proses belajar mengajar dengan cara 

mendengarkan bunyi-bunyi dengan sengaja dan penuh perhatian, serta bertujuan 

untuk memahami isi simakan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Zahro dan 

Sulistyorini (2010:24) yang menyatakan bahwa kegiatan menyimak sudah ada 

faktor kesengajaan dan faktor pemahaman sehingga seseorang dituntut untuk 

memahami isi simakan. Dalam melakukan pembelajaran menyimak, seorang guru 

tidak cukup hanya berbicara sehingga siswanya menyimak dengan baik.  

Akan tetapi, pembelajaran tersebut sebaiknya dikemas menggunakan 

berbagai bahan pembelajaran yang bersifat interaktif dan menarik perhatian siswa 

dan yang terpenting adalah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh siswa. 

Apabila terdapat bahasa yang kurang dipahami siswa, maka peran guru sebagai 

fasilitator menjadi sangat penting untuk memberi penjelasan tentang makna suatu 
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kode bahasa lisan tertentu. Sementara itu, cerita adalah rangkaian peristiwa yang 

disampaikan, baik berasal dari kejadian nyata ataupun tidak nyata (Filyamma, 

2012). Cerita dapat ditulis berdasarkan pengalaman sendiri maupun pengalaman 

orang lain. Karimah (2009:51-52) menyatakan bahwa menyimak cerita 

merupakan kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan yang dilakukan 

dengan sengaja, penuh perhatian disertai pemahaman, apresiasi dan interpretasi 

untuk memperoleh pesan, informasi, memahami dan merespon makna komunikasi 

yang terkandung dalam cerita.  

Pembelajaran menyimak cerita menuntut siswa untuk mampu memahami 

isi cerita dengan hanya melihat dan mendengarkan. Pembelajaran menyimak 

cerita memerlukan tingkat konsentrasi dan perhatian yang tinggi agar makna 

cerita yang disampaikan dapat tersalurkan secara maksimal. Untuk menunjang 

keberhasilan menyimak cerita siswa diperlukan materi cerita yang sesuai dengan 

usia siswa. Selain itu, diperlukan pula sebuah media pembelajaran yang dapat 

membantu guru dalam memahamkan cerita kepada siswa.  

 

2.2.1 Pemilihan Cerita  

Salah satu hal terpenting yang diperlukan dalam pembelajaran menyimak 

cerita adalah cerita itu sendiri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, cerita berarti 

karangan yang menuturkan bagaimana terjadinya suatu hal (peristiwa, kejadian, 

dsb). Pemilihan cerita perlu memperhatikan usia pencerita sekaligus penikmat 

cerita. Pemilihan cerita berdasarkan usia ini akan berpengaruh terhadap 

kemampuan menyimak cerita anak.  

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas II SD yang berusia antara 8-9 

tahun. Pada usia ini siswa sangat kritis terhadap apa yang didengar sehingga cerita 
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harus menarik, disukai anak, dan mengandung cerita positif. Cerita anak tentu 

berbeda dengan cerita orang dewasa. Sarumpaet (1976:24) menyebutkan tiga ciri 

cerita anak, yaitu adanya sejumlah pantangan, penyajian dengan gaya langsung, 

dan adanya fungsi terapan.  

Pertama, adanya pantangan karena pencerita dan penikmat cerita adalah 

anak-anak, maka hanya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan anak saja yang 

dapat dikisahkan kepada anak-anak. Unsur pantangan yang dimaksud 

berhubungan dengan tema dan amanat cerita. Untuk itu, perlu dipertimbangkan 

tema yang sesuai kelompok usia anak-anak. Kedua, penyajian cerita anak 

cenderung beralur datar dan tidak menyajikan cerita yang bertele-tele. Cerita anak 

harus dideskripsikan sesingkat mungkin dan menuju sasaran langsung, 

mengetengahkan aksi yang jelas sebabnya. Ketiga, fungsi terapan dimaksudkan 

bahwa cerita anak digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi anak, baik dari 

segi pengetahuan, keterampilan, maupun perkembangan anak.  

Pengetahuan tentang karakteristik usia anak dapat digunakan sebagai cara 

untuk  menentukan tema, tokoh, latar, alur, dan amanat cerita. Kriteria cerita anak 

yang baik harus berisi tema, tokoh, latar, alur, dan amanat yang sesuai dengan usia 

anak. Kurniawan (2013:25-40) menjabarkan kriteria tersebut sebagai berikut. 

Pertama, tema adalah pokok permasalahan dalam cerita. Dengan dasar sudut 

pandang anak, tema cerita haruslah hal yang dialami anak-anak. Tema yang sesuai 

untuk cerita anak, yaitu tema dapat diuraikan sesuai dengan dunia anak dan tema 

disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi anak-anak pada masa sekarang. 

Contohnya, cerita anak tentang anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu. 

Cerita seperti ini pasti sudah tidak menarik bagi anak. Akan lebih menyenangkan 
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jika cerita diubah menjadi durhaka anak karena menuntut dibelikan handphone 

atau play station dan dikutuk ibunya menjadi tokoh dalam salah satu game, yang 

hidupnya hanya bertarung dan bertarung. Tema yang disesuaikan dengan usia 

anak, yaitu 1) sampai pada usia 4 tahun, anak menyukai dongeng fabel dan horor, 

seperti Anak Ayam yang Manja, cerita Nenek Sihir, dan sebagainya, 2) usia 4-8 

tahun, anak menyukai dongeng jenaka, tokoh pahlawan, dan kisah tentang 

kecerdikan, seperti Perjalanan ke Planet Biru, 3) usia 8-12 tahun, lebih manyukai 

dongeng petualangan fantastis rasional, seperti Persahabatan Si Pintar dan Si 

Pikun, dan 4) usia 12-14 tahun, menyukai cerita yang bertema petualangan, 

kepahlawanan, dan keteladanan (Bimo, 2010).  

Kedua, tokoh merupakan pelaku-pelaku yang ada dalam cerita. Selain itu, 

tokoh dalam cerita diartikan sebagai individu yang mengalami peristiwa, entah di 

mana tokoh tersebut hadir sebagai pembawa pesan yang ingin disampaikan 

kepada penikmat cerita (Rahayu, 2013:85). Tokoh dalam cerita anak termasuk 

sederhana. Tokoh utama, yaitu tokoh yang mengalami persoalan dan paling sering 

diceritakan, hanya berkedudukan sebagai: (1) tokoh protagonis, apabila tokoh 

yang mengalami masalah dan menjadi pusat penceritaan adalah tokoh yang baik 

dan ideal, (2) tokoh antagonis, apabila tokoh yang mengalami masalah dan 

menjadi pusat perhatian adalah tokoh yang tidak baik, dan (3) tokoh protagonis 

dan antagonis, apabila dalam cerita menghadirkan dua tokoh baik dan yang tidak 

baik, di mana keduanya mengalami masalah dan menjadi pusat penceritaan. 

Pentingnya kehadiran tokoh dan tipe penceritaannya didasarkan pada tema yang 

akan dituliskan dalam cerita (Kurniawan, 2013:29). 
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Ketiga, latar menunjukkan keterangan waktu, tempat, dan suasana 

terjadinya peristiwa yang dialami tokoh dalam menghadapi permasalahan. Latar 

waktu biasanya dilakukan secara tersirat, sedangkan latar tempat dideskripsikan 

secara singkat, kecuali bila cerita anak itu persoalannya bersumber dari tempat. 

Latar suasana merupakan suatu efek peristiwa dalam menyampaikan tema cerita. 

hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan latar adalah kesesuaian antara 

latar, tokoh, dan tema cerita. Misalnya, tema cerita tentang rajin belajar dan 

tokohnya adalah anak-anak sekolah. Jadi, latar tempatnya adalah di sekolah, latar 

waktu pada pagi hari, dan dengan suasana yang menyenangkan.  

Keempat, alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Kurniawan dan 

Sutardi (2012:69) menyatakan bahwa alur adalah rangkaian peristiwa yang 

membentuk cerita. Peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita mempunyai 

hubungan yang sangat erat karena kehadiran satu peristiwa menyebabkan 

hadirnya peristiwa lainnya. Jalinan antarperistiwa dalam cerita inilai yang disebut 

sebagai alur. Alur yang sesuai dengan sudut pandang anak adalah alur yang 

sederhana, tidak rumit, dan kompleks sehingga mudah dipahami oleh anak 

(Kurniawan, 2014:32).  

Kelima, amanat adalah pesan yang disampaikan cerita kepada penikmat 

cerita. Amanat cerita anak didasarkan pada pokok persoalan yang ada dalam 

cerita. Amanat menjadi bagian penting dalam cerita anak karena cerita anak 

adalah cerita yang harus memberikan hiburan dan pemahaman kepada anak. 

Amanat yang sesuai dengan sudut pandang anak adalah amanat cerita yang 

berupa nilai-nilai moral dan sesuai dengan kehidupan sosial anak (Kurniawan, 

2014:33). Nilai moral sebagai amanat dalam cerita biasanya terkait dengan 
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kepatuhan, kebaikan, kejujuran, setia kawan, kerja keras, ibadah rajin berdoa, 

menjga kebersihan, dan sebagainya.  

 

2.2.2 Media Wayang Kertas  

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Pengertian media dalam proses belajar 

mengajar diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal 

(Arsyad, 2010:3). Wayang kertas termasuk dalam media gambar. Media wayang 

kertas juga termasuk sebuah media pembelajaran karena media ini dapat 

digunakan sebagai alat bantu mengajar. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan 

Arsyad (2010:3) bahwa guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang 

efisien dalam upaya mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Penggunaan 

media dalam pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-

sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dengan gabungan dari potongan 

dua gambar atau lebih, kebutuhan terhadap gambar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran akan dapat terpenuhi. 

 Dalam Kamus Bahasa Indonesia wayang diartikan sebagai boneka tiruan 

orang yang terbuat dari pahatan kulit, kayu, atau bahan yang lain, yang dapat 

dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan drama tradisional. 

Namun, dalam penelitian ini, bentuk wayang lebih disederhanakan. Wayang yang 

digunakan terbuat dari kertas dan semua tokoh disesuaikan dengan karakter yang 

ada dalam cerita. Gambar yang digunakan berupa kartun. Alasan pemilihan kartun 
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sebagai gambar dalam media wayang kertas, yaitu 1) kartun mudah dan cepat 

dibaca, 2) kartun menarik bagi anak-anak dari berbagai usia, 3) kartun dapat 

merangsang kecerdasan anak, dan 4) kartun dapat memperkuat poin dari sebuah 

pengajaran. Kartun merupakan salah satu bentuk komunikasi visual yakni gambar 

interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan 

secara cepat dan ringkas ataupun sebagai penyampai sikap terhadap orang, situasi, 

atau kejadian-kejadian tertentu (Munadi, 2013:88). Kartun biasanya menangkap 

esensi pesan yang harus disampaikan dan menuangkannya ke dalam gambar 

sederhana dengan menggunakan simbol-simbol serta karakter yang mudah dikenal 

dan dimengerti dengan cepat. Untuk memaksimalkan penggunaan media ini 

dalam pembelajaran bercerita, kartun harus berada dalam kisaran pengalaman dan 

intelektual para siswa (Smaldino, dkk, 2007:255).  

Keterbatasan kemampuan membaca siswa di tingkat sekolah dasar 

mengharuskan guru menggunakan media agar dapat memahami materi yang akan 

disampaikan. Media sangat berguna dalam proses pembelajaran, dengan adanya 

media siswa dapat lebih mudah memahami pengetahuan. Pembuatan suatu media 

pembelajaran perlu memperhatikan syarat pembuatan media gambar. Hal ini 

bertujuan agar setiap unsur cerita dalam gambar dapat tersampaikan.  

Smaldino, dkk. (2011:78-87) menyebutkan bahwa penataan unsur-unsur 

cerita harus sesuai dengan syarat-syarat media gambar yang mencakup 

pengaturan, keseimbangan, warna, kemudahan dilihat, dan kemenarikan. Pertama, 

pengaturan bertujuan untuk menentukan sebuah pola dasar bagaimana tata letak 

atau tampilan sebuah rangkaian gambar.  Ada beberapa cara pengaturan media 

gambar, yaitu perataan, bentuk, kedekatan, kontras sosok-latar, dan konsistensi. 



22 
 

 
 

Pengaturan gambar dalam media wayang kertas menggunakan konsistensi. Hal ini 

dikarenakan media wayang kertas merupakan rangkaian gambar yang berfungsi 

membantu penyampaian suatu cerita sehingga penyusunan unsur-unsur kartun 

yang ada di dalamnya harus diatur secara konsisten. Dengan asumsi bahwa 

semakin penyusunan unsur-unsur kartun itu konsisten, maka semakin mudah 

untuk dimengerti. Peningkatan konsistensi setiap rangkaian kartun memerlukan 

penempatan unsur-unsur kartun yang sama dalam lokasi yang sama dan 

menggunakan skema warna yang sama pada setiap rangkaian tampilan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kedua, keseimbangan dapat dicapai ketika “berat” unsur-unsur dalam 

sebuah tampilan secara merata tersebar pada tiap sisi sebuah sumbu, baik secara 

horisontal, vertikal, maupun keduanya. Keseimbangan yang sesuai untuk tujuan 

informasional sekaligus menarik perhatian adalah keseimbangan yang asimetris 

atau informal. Hal ini dikarenakan keseimbangan asimetris atau informal lebih 

dinamis dan lebih menarik daripada keseimbangan formal yang cenderung lebih 

membosankan.  

Ketiga, keharmonisan warna bertujuan untuk menambah realitas gambar, 

membedakan antara unsur-unsur sebuah visual, memfokuskan perhatian pada 

isyarat-isyarat yang relevan, mengaitkan secara logis unsur-unsur yang berkaitan, 

dan menarik perhatian serta menciptakan respons emosional. Hal yang harus 

diperhatikan ketika memilih warna adalah konsistensi pilihan warna umum di 

seluruh material gambar dan makna-makna warna yang akan diterima audiens. 

Setiap warna memiliki makna tersendiri, misalnya warna biru dapat memberikan 

kesan kepercayaan, kewenangan, dan keandalan ataupun warna merah muda yang 

memberikan kesan semangat dan kesenangan (Sonneman, 1997:67-68). Secara 
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umum, anak-anak menyukai warna-warna panas, terutama warna merah, merah 

muda, kuning, dan jingga. Selain itu, anak-anak juga lebih menyukai warna-warna 

yang lebih cemerlang dan kombinasi dari warna-warna yang lebih tua.  

Keempat, kemudahan dilihat bertujuan agar pesan yang ingin disampaikan 

melalui gambar dapat dilihat dengan jelas dan merata oleh seluruh audiens. 

Kemudahan dilihat ini berkaitan dengan ukuran gambar dan kejelasan gambar. 

Ukuran gambar dipengaruhi oleh seberapa besar ruangan dan berapa jumlah 

penonton. Untuk menentukan objek gambar sebagai media dapat menggunakan 

skala gambar, yaitu skala pengecilan. Skala pengecilan adalah skala yang 

memperkecil ukuran objek sebenarnya ke dalam media gambar sehingga objek 

yang berukuran besar dapat diperkecil dan sesuai dengan bidang gambarnya 

(Ekky, dkk., 2012). Misal, skala 1:5, yang berarti setiap 1 cm di media gambar 

mewakili 5 cm benda sebenarnya. Contohnya, ukuran tinggi seseorang itu 160 cm, 

maka tingginya dalam media gambar adalah 32 cm.  

Kelima, kemenarikan sebuah media gambar dapat dilihat dari seberapa 

besar media tersebut dapat mempertahankan perhatian penontonnya. Pilihan jenis 

gambar sebaiknya konsisten satu sama lain. Media wayang kertas termasuk media 

visual yang memiliki kelebihan untuk meningkatkan daya tarik siswa, perhatian 

siswa dan adanya interaksi antara siswa dengan lingkungan sekitar. Kemenarikan 

media wayang kertas dapat dilihat dari bentuk wayang disesuaikan dengan 

karakter-karakter yang terdapat dalam cerita. 
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2.3 Pembelajaran Menyimak Cerita Menggunakan Media Wayang 

Kertas  

Penggunaan media wayang kertas dalam pembelajaran menyimak cerita 

bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami cerita. Seseorang dikatakan 

berhasil menyimak cerita jika mampu menjawab pertanyaan dan menulis kembali 

cerita yang telah disampaikan secara singkat. Media wayang kertas dapat 

membantu siswa dalam menemukan ide cerita yang disampaikan guru. Media 

wayang kertas membantu siswa dalam memahami isi cerita. Dengan menjawab 

pertanyaan siswa akan menemukan struktur cerita. Cerita memiliki struktur yang 

terdiri atas tema, tokoh, latar, alur dan amanat. Selain itu, siswa akan diminta 

untuk menulis cerita kembali sesuai dengan struktur cerita. Selain itu, cerita siswa 

harus urut dan runtut sesuai alur cerita. Bagian-bagian alur cerita biasanya terdiri 

atas awal, tengah, dan akhir (Kurniawan, 2013:33-36). Bagian-bagian tersebut 

akan dijelaskan sebagai berikut.  

Pertama, bagian awal berisi deskripsi dan informasi awal cerita. Bagian ini 

biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, dan situasi dasar cerita. Tokoh adalah 

pelaku dalam cerita. Karakter tokoh dapat diungkapkan secara baik jika 

mengetahui segala sesuatu mengenai tokoh tersebut. Cara mengungkapkan 

karakter seorang tokoh dapat dilakukan melalui pernyataan-pernyataan langsung, 

melalui peristiwa-peristiwa, melalui percakapan, melalui monolog batin, ataupun 

melalui tanggapan atas perbuatan atau pernyataan dari karakter lain. Latar dapat 

digambarkan secara hidup dan terperinci sesuai dengan fungsi dan perannya pada 

tindakan yang sedang berlangsung. Latar dibagi menjadi tiga, yaitu tempat, waktu, 

dan suasana. Gerakan waktu dalam cerita diartikan sebagai laju dari awal kejadian 
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hingga suatu peristiwa berakhir. Situasi dasar yang mengawali cerita harus 

mengandung unsur-unsur yang dapat menghasilkan suatu perubahan dan 

membawa akibat atau perkembangan untuk situasi selanjutnya. Bagian 

pengenalan menentukan daya tarik dan selera pembaca terhadap bagian-bagian 

berikutnya.  

Kedua, bagian tengah merupakan bagian yang menghadirkan masalah atau 

konflik dalam cerita. Masalah atau konflik merupakan tahap krusial dalam cerita 

karena keberadaan dan keinginan antartokoh saling berbenturan (Kurniawan dan 

Sutardi, 2012:70). Bagian ini mencakup adegan-adegan dari tindakan para tokoh 

yang berusaha meningkatkan ketegangan. Tahap ini diungkapkan dengan 

menguraikan secara rinci peranan semua unsur cerita, seperti tindakan para tokoh, 

hubungan antara tokoh dengan tindakan mereka yang menimbulkan perbenturan 

kepentingan, hingga bagaimana pertikaian-pertikaian antartokoh berangsur-angsur 

memuncak melalui perumitan permasalahan. Ketegangan-ketegangan yang terjadi 

disebabkan pula oleh konflik yang terjadi, baik konflik antar tokoh maupun 

konflik antara tokoh dengan dirinya sendiri. 

Ketiga, bagian akhir terdiri dari segala sesuatu yang berasal dari klimaks 

menuju ke pemecahan masalah atau hasil cerita. Bagian akhir cerita dianggap 

sebagai titik di mana tindakan dalam seluruh cerita memperoleh makna secara 

utuh. Dalam bagian ini komplikasi akhirnya dapat diatasi dan diselesaikan. Bagian 

akhir dalam cerita anak merupakan penyelesaian terhadap masalah atau konflik 

dan berisi hasil yang dicapai oleh tokoh utama. Jika tokoh utamanya bersifat 

antagonis, maka akhir cerita dapat berupa sesuatu yang menyedihkan, seperti 

kesialan, penderitaan, dan sebagainya. Akan tetapi, jika tokoh utamanya bersifat 
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antagonis, maka akhir cerita dapat berupa hal yang menyenangkan, seperti 

mendapat kebahagiaan, mendapat hadiah, dan sebagainya.  

Penggunaan media wayang kertas dalam pembelajaran menyimak cerita 

bertujuan agar siswa mampu menjawab pertanyaan terkait struktur cerita dan 

menulis kembali cerita yang telah disampaikan. Kriteria keberhasilan menyimak 

cerita siswa dilihat dari beberapa hal, yaitu 1) mampu menjawab pertanyaan 

terkait tema, tokoh, latar, dan amanat cerita dengan benar dan sesuai dengan cerita 

yang disampaikan menggunakan media wayang kertas, dan 2) mampu menulis 

kembali cerita sesuai dengan alur cerita dan ditulis secara runtut dan lengkap, dari 

awal, tengah, hingga akhir cerita. Berikut akan dijelaskan pembuatan dan cara 

penggunaan media wayang kertas.  

Pertama, cara pembuatan media wayang kertas memerlukan beberapa alat 

dan bahan. Alat yang dibutuhkan untuk membuat media wayang kertas adalah 

gunting, lem kertas, penggaris, dan spidol warna. Sementara itu, bahan yang 

diperlukan adalah print out wayang kertas sesuai tema cerita ukuran A4 sebanyak 

10 gambar, kertas karton, tongkat bambu, dan bahan batang pisang (debog). Cara 

pembuatannya dengan menempelkan print out karakter tokoh pada papan karton 

sesuai dengan urutan cerita dan ukuran gambar.  

Kedua, langkah-langkah penggunaan media wayang kertas, yaitu 1) 

siapkan seluruh komponen wayang kertas yang akan digunakan, 2) tancapkan 

komponen pendukung, seperti pohon, batu, dan lain-lain pada batang pisang 

(debog) dan sesuaikan dengan latar cerita, 3) mulailah bercerita dengan 

menggunakan karakter wayang yang sesuai dengan cerita, dan 4) gunakan 

sterefoam untuk menancapkan karakter wayang. 
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2.4 Penelitian Terdahulu  

Hasil penelitian Dewi (2012) yang berjudul Penggunaan Media Video 

untuk Meningkatkan Kemampuan Menyimak Cerita pada Siswa Kelas V SDN 

Sekarpuro, Kabupaten Malang menunjukkan bahwa menyimak cerita 

menggunakan media video berjalan sangat baik, siswa terlihat antusias, suasana 

pembelajaran menjadi menyenangkan, dan siswa lebih berkonsentrasi dalam 

menyimak cerita. Kemudian, hasil penelitian Fiyanto (2012) yang berjudul 

Peningkatan Kemampuan Menyimak Cerita melalui Media Film pada Siswa 

Kelas V di SDN Pendem 01 Kota Batu menunjukkan peningkatan nilai rata-rata 

menjadi 77,33 peningkatan yang terjadi dari siklus I ke siklus II adalah 8,33 

(12,07%).  

Selanjutnya, hasil penelitian Saputro (2013) yang berjudul Penggunaan 

Media Wayang Kartun untuk Meningkatkan Kemampuan Menyimak Cerita pada 

Siswa Kelas V SDN Tohudan 03 menunjukkan bahwa nilai rata-rata aktivitas 

siswa dalam menyimak cerita mencapai 75,00 dengan kriteria baik pada siklus I. 

Rata-rata nilai keterampilan menyimak cerita siswa pada siklus II mencapai 80,00 

dengan kriteria baik dan disimpulkan terdapat peningkatan. Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada aspek penelitian, yaitu 

kemampuan menyimak cerita. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada subjek, objek, dan lokasi penelitian. 

 

2.5 Kerangka Pikir  

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh penggunaan media wayang kertas 

terhadap kemampuan menyimak cerita siswa kelas II SD. Media wayang kertas 

diharapkan mampu membantu siswa dalam menjawab pertanyaan terkait dengan 
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cerita yang disampaikan guru. Pertanyaan berkaitan dengan struktur cerita, yaitu 

tema, tokoh, latar, alur, dan amanat. Selain itu, siswa juga diminta untuk menulis 

kembali cerita secara singkat. Hal ini dilakukan dengan anggapan, jika siswa 

mampu menjawab pertanyaan dan menulis kembali cerita dengan benar, maka 

media wayang kertas berpengaruh terhadap kemampuan menyimak cerita siswa. 

Penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Kelas eksperimen merupakan kelas yang mendapat perlakuan 

menggunakan media wayang kertas, sedangkan kelas kontrol tidak mendapat 

perlakuan. Hasil menyimak cerita dari kedua kelas ini akan dibandingkan 

sehingga diketahui apakah media wayang kertas berpengaruh terhadap 

kemampuan menyimak cerita siswa atau tidak. Kerangka pikir penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Awal  

1. Guru tidak menggunakan media 

pembelajaran.  

2. Siswa merasa kesulitan untuk menulis 

kembali cerita karena kurang 

memahami isi cerita yang disampaikan.  

Media pembelajaran dapat membantu 

siswa dalam menyimak cerita.   

Media wayang kertas dapat menarik 

perhatian siswa dalam menyimak 

cerita. 

Media wayang kertas mempengaruhi 

pemahaman siswa terhadap cerita 

yang disampaikan. 

Hasil Belajar 

1. Siswa mampu menjawab 

pertanyaan terkait struktur cerita 

(tema, tokoh, latar, alur, dan 

amanat). 
2. Siswa mampu menulis kembali 

cerita secara tepat dan lengkap.  

Media wayang kertas berpengaruh 
terhadap kemampuan menyimak cerita 

siswa. 

Pengaruh Penggunaan Media Wayang 

Kertas Terhadap Kemampuan Menyimak 

Cerita Pada Mata Pelajaran Bahasa  

Indonesia Kelas II SD. 

Post-test menyimak cerita. 

Bagan 2.1 Kerangka Pikir 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka teoretik yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti 

mendeskripsikan hipotesis penelitian sebagai berikut.  

H0 = Tidak ada pengaruh media wayang kertas terhadap kemampuan menyimak 

cerita siswa kelas II SD Negeri 01 Tumpakrejo.  

H1 = Ada pengaruh media wayang kertas terhadap kemampuan menyimak cerita 

siswa kelas II SD Negeri 01 Tumpakrejo. 

Dalam penelitian untuk melihat pengaruh penggunaan media wayang 

kertas terhadap kemampuan menyimak cerita siswa kelas II, peneliti menggunakan 

KI dan KD Bahasa Indonesia kelas II semester 2 sebagai berikut. 

a) KI 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dengan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya dirumah dan di sekolah. 

b) KD 3.8.Menggali informasi dari dongeng binatang (fabel) tentang sikap 

hidup rukun dari teks lisan dan tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. 

 

 


