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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Tematik

a. Pengertian Pembelajaran Tematik Kurikulum 2013

Pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran terpadu yang 

membantu proses pembelajaran siswa baik secara individu maupun kelompok 

dalam menggali dan menemukan konsep konsep keilmuan (Majid, 2014: 

80).Pembelajaran tematik merupakan rangkaian dari beberapa tema, dan didalam 

tema tersebut terdapat berbagai mata pelajaran (Trianto, 2011: 147). 

Menurut Gorys Keraf (dalam Majid, 2014: 86), kata tema berasal dari 

kata Yunani tithenai yang memiliki arti “menempatkan” atau “meletakkan” dan 

kemudian kata itu mengalami perubahan sehingga menjadi kata tithenai dan 

berubah lagi menjadi tema. Menurut arti katanya, tema berarti “sesuatu yang 

telah diuraikan” atau sesuatu yang sudah ditempatkan”.Penggunaan tema 

membantu sisw agara mudah mengenal berbagai konsep. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran tematik adalan pelajaran yang segaja dirancang menggunakan 

beberapa tema, dan didalamnya terdapat berbagai mata pelajaran yang 

berkaitan.dengan memadukan berbagai mata pelajaran tersebut akan membantu 

peserta didik memperoleh pengetahuan secara menyeluruh serta pembelajaran 

jadi lebih mudah. 

Pembelajaran tematik juga lebih menekankan pada penerapan konsep 

belajar sambil melakukan seuatu (learning by doing). Sebab karena itu guru 

diharuskan untuk merancang pembelajran yang akan merancang siswa untuk
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belajar yang lebih bermakna. Pengalaman belajar yang konseptual menjadikan 

kegatan menjadi lebih efektif, selain itu mengaitkan konseptual antar mata 

pelajaran dapat membantu peserta didik memperoleh keutuhan pengetahuannya. 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Karakteristik-karakteristik dari pembelajaran tematik menurut (Majid, 

2014: 89-90) antara lain: 

a)    Berbuat pada siswa, Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student 

centered), hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih 

banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih 

banyak berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-

kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar, b)   Memberikan 

pengalaman langsung, Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman 

langsung kepada siswa (direct experiences). Dengan pengalaman langsung 

ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar untuk 

memahami hal-hal yang lebih abstrak, c)   Pemisahan mata pelajaran tidak 

begitu jelas, dalam pembelajaran tematik diarahkan kepada pembahasan 

tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa, d)   

Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, Pembelajaran tematik 

menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep 

tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, 

e)   Bersifat fleksibel, Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana 

guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata 

pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, bahkan mengaitkannya dengan 

kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada, 

f)   Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, Siswa 

diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai 

dengan minat dan kebutuhan siswa, Siswa diberi kesempatan untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan 

kebutuhannya, g)   Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan. 

 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang difokuskan untuk peserta didik, 

karena di dalam pembelajaran tematik ini siswa dituntut untuk lebih aktif dalam 

kegiatan pembelajaran setiap harinya. 
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c. Karakteristik Pembalajaran Tematik 

Karakteristik-karakteristik dalam pembelajaran tematik menurut (Majid, 

2014: 89-90) sebagai berikut: 

a. Mempersingkat banyaknya materi. 

b. Mempermudah siswa untuk melihat hubungan-hubungan antar materi yang 

lebih bermakna. 

c. Mempermudah siswa memahami materi secara utuh, sehingga kegiatan 

pembelajaran lebih meningkat. 

Pembelajaran tematik meliputi semua KD dari berbagai mata pelajaran 

diantaranya mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA, IPS, 

PJOK, dan SBdP, kecuali mata pelajaran Agama dibedakan sendiri. 

d. Keuntungan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki beberapa keuntungan diantaranya: 

a. Siswa lebih mudah memperhatikan pada suatu tema.  

b. Siswa mudah mempelajari pengetahuan dari berbagai kompetensi dasar mata 

pelajaran dalam tema yang sama. 

c. Pemahaman siswa terhadap materi pelajaran lebih mendalam. 

d. Mata pelajaran yang dikembangkan dari kompetensi dasar dapat dikaitkan 

dengan pengalaman pribadi siswa. 

e. Siswa lebih mudah merasakan manfaat darikegiatan pembelajaran karena 

materi yang disampaikan sangat jelas. 

f. Siswa lebih semangat belajar karena dapat berinterkasi langsung dengan 

situasi nyata. 

g. Mempersingkat waktu karena mata pelajaran yang akan disajikan dapat 

digabung sekaligus. 
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2. Keterampilan Menyimak 

Pembelajaran bahasa Indonesia di SD diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan 

maupun tulisan.Kurikulum 2013 menguraikan tujuan pembelajaran yang sejalan 

dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, yakni agar siswa terampil 

berbahasa.Keterampilan berbahasa dibedakan dari empat macam, yaitu 

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

tersebut berkaitan antara satu dan yang lain. Beberapa praktisi masih berpendapat 

sampai sekarang bahwa pembelajaran bahasa adalah sebuah proses yang berjalan 

linera/ lurus, yaitu diawali dengan menguasai bahasa lisan (menyimak dan 

berbicara) dan baru kemudian beralih ke bahasa tulis (membaca dan menulis).  

a. Pengertian Keterampilan Menyimak 

Menyimak adalah sebuah fasilitas untuk memulai kualitas berbicara, 

berbicara disini meliki makna menirukan teks-teks yang 

diperdengarkan.Kegiatan menyimak merupakan kesiapan pada tahap awal yang 

perlu dikuasi dalam keterampilan berbahasa. (Tarigan, 1994 28) menyebutkan 

bahwa menyimak adalah sebuah proses kegiatan mendengarkan lambang-

lambang yang diperdengarkan dengan penuh pemahaman untuk memperoleh 

informasi, memahami apa yang disampaikan oleh sang pembivara melalui bahasa 

lisan. 

Meninjau dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa menyimak 

merupakan suatu kegiatan menangkap dan memahami sesuatu yang 

diperdengarkan untuk memperoleh suatu informasi. 
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b. Tujuan Menyimak 

Menyimak memiliki beberapa tujuan menuru (Tarigan, 2008: 61) dalam 

(Susanto, 2015) antara lain: 

a. Memperoleh pengalaman pengetahuan belajar. 

b. Kegiatan menyimak untuk merasakan keindahan. 

c. Kegiatan menyimak untuk mengintropeksi. 

d. Kegiatan menyimak untuk memberikan apresiasi dari materi singkatan. 

e. Kegiatan menyimak dengan tujuan melangsungkan komunikasi utnuk 

menyampaikan ide gagasan atau perasaan kepada orang lain. 

f. Membedakan bunyi-bunyi dengan jelas dan tepat. 

g. Menyimak sebagai alat untuk memecahkan masalah. 

Berdasarkan tujuan-tujuan menyimak diatas, dapat disimpulkan bahwa 

selain memperoleh informasi menyimak juga untuk menikmati keindahan, dan 

lain-lain. 

 

Tarigan (dalam Sutari, dkk. 1997: 117-118) mengemukakan beberapa 

alasan yang menyebabkan pembelajaran menyimak belum terlaksana dengan 

baik yaitu: 

a. Pelajaran menyimak relatif baru dinyatakan dalam kurikulum sekolah. 

b. Teori, prinsip, dan generalisasi mengenai menyimak belum banyak 

diungkapkan. 

c. Pemahaman terhadap apa dan bagaimana menyimak itu masih minim. 

d. Buku teks dan buku pegangan guru dalam pembelajaran menyimak sangat 

langka. 

e. Guru-guru bahasa Indonesia kurang berpengalaman dalam melaksanakan 

pengajaran menyimak. 
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f. Bahan pengajaran menyimak sangat kurang. 

g. Guru-guru bahasa Indonesia belum terampil menyusun bahan pengajaran 

menyimak, dan 

h. Jumlah murid satu kelas terlalu besar. 

c. Kriteria Penilaian Keterampilan Menyimak 

Burhan Nurgiyantoro (2001: 239) menyebutkan penilaian menyimak 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 

a. Tingkat ingatan 

Tes kemampuan menyimak pada tingkat ingatan untuk mengingat fakta 

atau menyebutkan kembali fakta-fakta yang terdapat dalam wacana yang 

diperdengarkan, dapat berupa nama, peristiwa, angka, dan tahun. Tes bisa 

berbentuk tes objektif isian singkat atau pilihan ganda. 

b. Tingkat pemahaman 

Tes pada tingkat pemahaman menuntut siswa untuk memahami wacana 

yang diperdengarkan.Kemampuan pemahaman yang dimaksud mungkin 

terhadap isi wacana, hubungan antaride, antarfaktor, antarkejadian, hubungan 

sebab akibat.Akan tetapi kemampuan pemahaman pada tingkat pemahaman (c2) 

ini bekum kompleks benar, belum menuntut kerja kognitif tingkat tinggi.Jadi, 

kemampuan pemahaman dalam tingkat yang sederhana. Dengan kata lain, butir-

butir tes tingkat ini belum sulit. 

c. Tingkat penerapan 

Butir-butir tes kemampuan menyimak yang dapat dikategorikan tes 

tingkat penerapan adalah butir tes yang terdiri dari pernyataan (diperdengarkan) 

dan gambar-gambar sebagai alternatif jawaban yang terdapat didalam lembar 

tugas. 
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d. Tingkat analisis 

Tes kemampuan menyimak pada tingkat analisis pada hakikatnya juga 

merupakan tes untuk memahami informasi dalam wacana yang 

diteskan.Analisis yang dilakukan berupa analisis detail-detail informasi, 

mempertimbangkan bentuk dan aspek kebahasan tertentu, menemukan 

hubungan kelogisan, sebab akibat, hubungan situasional, dan lain-lain. 

 

3. Metode Bercerita 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan 

pembelajaran adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara 

bagi seorang guru untuk membantu dalam penyampaian materi kepada siswa. 

Metode pembelajaran adalah sistem kerja untuk membantu memudahkan 

kegiatan pembelajaran dengan lancar (Prastowo, 2013; 69).Oleh karena itu 

beberapa ahli membuat berbagai pengembangan metode pembelajaran termasuk 

metode pembelajaran bercerita. 

a. Pengertian Metode Bercerita 

Metode bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk 

menyampaikan suatu pesan informasi atau sebuah dongeng belaka, yang bisa 

dilakukan secara lisan atau tertulis (Gunarti, dkk, 2008: 5.3).secara lebih rinci 

metode bercerita adalah suatu kegiatan pemberian pengelaman belajar bagi 

peserta didik menggunakan lisan atau berbicara (Moeslichatoen, 2014: 157). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode bercerita adalah cara atau metode 

dalam perkembangan bahasa terkait menyampaikan informasi secara lisan 

dalam proses pembelajaran berlangsung sehingga dapat mengembangkan aspek-
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aspek perkembangan anak yang termasuk di dalamnya perkembangan fisik 

maupun psikis anak. 

b. Tujuan Metode Bercerita 

Tujuan bercerita menurut Moeslichatoen (2004: 170) adalah sebagai 

berikut : 

a. Mempermudah menyampaikan informasi tentang lingkungan fisik serta 

lingkungan sosial. 

b. Membantu anak menengkap pesan-pesan. 

c. Mempermudah anak dalam mendengarkan terhadap apa yang disampaikan 

orang lain. 

d. Mempermudah anak bertanya. 

e. Membantu anak dalam menjawab sebuah pertanyaan. 

f. Membantu anak dalam menceritakan dan mengekspresikan apa yang ingin 

diceritakan. 

c. Macam-Macam Metode Bercerita 

Ada beberapa macam teknik bercerita yang dikemukakan oleh 

Moeslichatoen (2004:158-160) yang dapat dipergunakan antara lain sebagai 

berikut : 

a. Membaca langsung dari buku cerita. 

b. Bercerita dengan menggunakan ilustrasi gambar dari buku. 

c. Menceritakan dongeng. 

d. Bercerita dengan menggunakan papan flannel. 

e. Bercerita dengan menggunakan media boneka. 

f. Dramatisasi suatu cerita. 

g. Bercerita sambil memainkan jari-jari tangan. 
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4. Media Boneka Tangan 

 Media bentuk jamak dari bahasa latin “medium”, diartikan secara 

harfiah yang memiliki arti “perantara” atau pengantar”. Oleh karena itu, media 

dapat dipahami sebagai perantara sumber pesan kepada penerima pesan.media 

pembelajaran meliputi berbagai perangkat keras yang dapat mengantarkan 

pesan dan perangkat lunak, selain itu media berdasarkan jenis dan cara 

penyajiannya ada dua yakni alat peraga dan media TIK (Sanjaya, 2008) dalam 

(Haryono, 2014: 47). 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang berguna sebagai 

penyalur pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat memancing 

perhatian siswa terhadapat apa yang disampaikan oleh guru (Sadiman. 2006:7). 

Meninja pengertian media diatas, media boneka tangan alat atau benda peraga 

yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam kegiatan pembelajaran. 

Daryanto (2011: 31) dalam Annisa (2015:1705) menyebutkan bahwa 

boneka tangan merupakan alat atau benda tiruan yang dimainkan dengan tangan 

menyerupai hewan, tumbuhan dan manusia. Boneka tangan dapat berfungsi 

sebagai media pendidikan, boneka tangan dapat dimainkan dengan cara 

bersandiwara. Boneka tangan adalah boneka yang gerakkan menggunaka 

tangan yang dimasukkan kebawah pakaian boneka tersebut. 

Sumanto (2010: 141) dalam Mulyasari (2015: 30) menyebutkan bahwa 

dalam penggunaan media boneka tangan perlu memperhatikan beberapa hal, 

antara lain: 

a. Tujuan pembelajaran harus dirumuskukan agar penggunaan media boneka 

tangan dapat diketahui apakah sudah tepat atau belum. 
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b. Menyusun naskah cerita secara runtut. 

c. Pembicara mempersingkat cerita. 

d. Waktu bercerita kurang lebih 10-15 menit. 

e. Kegiatan diselingi dengan bernyanyi. 

f. Umur dan kemampuan anak disesuaikan dengan isi cerita. 

g. Kegiatan selanjutnya seperti tanya jawab, diskusi atau menceritakan kembali 

isi cerita yang telah diperankan. 

h. Memberikan kesempatan untuk memainkan boneka tangan. 

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan 

media boneka tangan, peneliti membuat langkah-langkah dalam menggunakan 

media boneka tangan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan media boneka tangan yang sudah dibuat. 

b. Media boneka tangan digunakan untuk menjelaskan materi pelajaran, 

caranya sebagai berikut: 

1) Tangan dimasukkan kedalam baju boneka tangan 

2) Boneka digerakkan untuk menjelaskan materi 

c. Media boneka tangan dirapikan kembali setelah digunakan. 

Manfaat-manfaat media boneka tangan menurut (Annisa, 2015: 1705) 

antara lain: 

a. Anak memasukkan tangannya ke dalam badan boneka tangan dan 

menggerakan boneka tangan menggunakan tangan dan mengeluarkan suara, 

hal tersebut dapat mengembangkan imajinasi pada anak. 

b. Meningkatkan kepercayaan pada anak, anak dapat mengungkapkan ide dan 

isi hati didepan teman-temannya. 
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c. Boneka tangan berfungsi sebagi sarana hiburan, karena dapat membuat hati 

yang memainkannya merasa senang. 

Kelebihan dari media boneka tangan adalah bahannya yang mudah 

dicari dan murah, cara pembuatannya sangat mudah, tidak memerlukn 

keterampilan yang rumit, serta dapat dibuat sesuai imajinasi sendiri. Sedangkan 

kelemahan dari boneka tangan adalah mudah kotor karena bahannya yang dari 

kain. 

 

5. Sintaks Pembelajaran dengan Metode Pembelajaran Bercerita dan 

Media Boneka Tangan 
Tabel 2.1 Sintaks Pembelajaran 

 

Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Metode Pembelajaran 

Bercerita 

 

Media Boneka 

Tangan 

Siswa disuruh mengelompokkan benda hidup dan 

benda tak hidup 
V  

Guru mmberi penjelasan mengenai materi tentang 

benda hidup dan benda tak hidup dengan 

menggunakan media boneka tangan 

 

V 
 

v 
Siswa dibentuk saling berpasangan dengan teman 

sebangkunya 
V  

Siswa saling bercerita mengenai benda hidup dan 

benda tak hidup secara bergantian dengan 

pasangannya masing-masing didepan kelas. 

 

V 
 

v 
Materi yang belum dipahami dijelaskan kembali 

oleh guru 
V  

Siswa meneybutkan benda-benda yang ada di 

langit. 
V  

Siswa diminta untuk bernyanyi bersama-sama 

menyanyikan lagu “Bintang Kecil”  sesuai dengan 

irama lagu Bintang Kecil. 

 

V 
 

v 
Siswa diminta untuk mengerjakan soal evaluasi 

untuk mengetahui tingkat pemahamannya. 
 

V 
 

v 
(Kurniasih, 2015 dengan modifikasi peniliti 

 

6. Materi Tema 7 (Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku) 

Tema 7 terdiri atas 3 subtema, dan peneliti mengambil subtema 1 (Benda 

Hidup dan Benda Tak Hidup di Sekitarku). Subtema1 terdiri atas 6 
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pembelajaran, namun peneliti mengambil pembelajaran 2, didalam pembelajaran 

tersebut terdapat dua mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia dan SBdP dengan 

menggunakan kompetensi dasar dan indikator sebagai berikut: 

Bahasa Indonesia 

a. Mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan pancaindra, wujud dan 

sifat benda, serta peristiwa siang dan malam dengan bantuan guru atau 

teman dalam Bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan 

kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. 

SBdP 

2.7 Menyanyikan lagu anak-anak dan berlatih memahami isi lagu. 

Indikator: 

1. Membandingkan ciri benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan teks 

yang dibaca. 

2. Membaca teks tentang ciri-ciri benda hidup. 

3. Menghafal syair lagu Bintang Kecil. 

4. Menyanyi lagu “Bintang Kecil”. 

Materi: 

1. Teks Deskriptif (Benda hidup dan benda tak hidup dan ciri-cirinya) Benda 

hidup mempunyai ciri-ciri yaitu bernapas, tumbuh, mempunyai keturunan, 

bergerak. Contoh benda hidup : tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia. 

Sedangkan Benda mati mempunyai ciri-ciri seperti tidak dapat 

memperbaharuinya sendiri, tidak dapat bergerak, tidak bernafas, tidak 

tumbuh, tidak mempunyai keturunan, tidak mengadakan metabolism. 

Contohnya air, batu, tanah, baja, oksigen dll. 
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Contoh teks deskriptif yang mudah dipahami oleh siswa kelas 1: 

Benda hidup dapat bergerak dan tumbuh menjadi besar. 

Benda hidup memerlukan makanan. 

Benda hidup juga tumbuh menjadi besar. 

Benda tak hidup tidak membutuhkan makanan untuk tumbuh. 

Benda hidup dapat berkembang biak. 

Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. 

Juga untuk memperbanyak jumlahnya. 

 

(Sumber: Buku siswa tema 7 (Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku) 2014: 10-11). 
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2. Menyebutkan benda-benda yang ada di langit serta menyanyikan lagu 

Bintang Kecil 

 

(Sumber: Buku siswa tema 7 (Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku) 2014: 

12). 
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B. Kajian Penilitian Yang Relevan 

Nama Tahun Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

Sunaji, 

dkk  

2014 Peningkatan 

Keterampilan 

Menyimak 

Cerita Rakyat 

Melalui Media 

Audio Pada 

Siswa Kelas V 

SDN No. I 

PancaMukti. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa pada 

pembelajaran 

siklus II telah 

memenuhi 

indikator 

keberhasilan 

dengan nilai daya 

serap klasikal 

minimal dari 

69,23% dan daya 

serap klasikal 

72,11% menjadi 

70% dan 

ketuntasan belajar 

klasikal minimal 

80%. 

Persamaannya 

adalah sama-

sama 

meningkatkan 

keterampilan 

menyimak pada 

siswa. 

Perbedaannya 

adalah terletak 

pada 

mediayang 

digunakan 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

media Audio 

sedangkan 

penelitian 

sekarang 

menggunakan 

media boneka 

tangan. 

I Gusti 

Ayu 

Arry 

Diah 

Triuta

mi, dkk 

2014 Penerapan 

Metode 

Bercerita 

Berbantuan 

Media Boneka 

Tangan Untuk 

Meningkatkan 

Perkembangan 

Bahasa Pada 

Anak. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa siklus II 

telah memenuhi 

indikator 

keberhasilan dari 

siklus I sebesar 

57,05% pada 

siklus II manjadi 

81,7%. 

Persamaanya 

adalah sama-

sama 

menggunakan 

metode bercerita 

dan media 

boneka tangan. 

Perbedaannya 

adalah 

terletakpada 

tujuannya, 

penelitian 

terdahulu 

untuk 

meningkatkan 

perkembangan 

bahasa pada 

anak, 

sedangkan 

penelitian 

sekarang 

untuk 

meningkatkan 

keterampilan 

menyimak 

siswa. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Fact Condition 

1. Kurangnya variatif 

model pembelajaran 

yang digunakan. 

2. Media yang 

digunakan kurang 

mendukng. 

3. Siswa kelas memiliki 

karakter yang masih 

suka bermain-main 

dan bergembira 

sendiri. 

Ada 

Perbedaan 

Output 

Ideal Condition 

Proses pembelajaran berjalan 

efektif dan efesien, yaitu: 

1. Model pembelajaran yang 

variatif digunakan dalam 

pembelajaran. 

2. Proses pembelajaran 

didukung dengan adanya 

media. 

3. Proses pembelajaran 

berjalan sangat tertib. 

Problem 

1. Keterampilan menyimak siswa kelas 1 tergolong rendah 

2. Penyampaian materi kurang variatif 

Solution 

1. Penggunaan metode pembelajaran 

bercerita 

2. Penggunaan media boneka tangan 

Penerapan metode pembelajaran bercerita dan media 

boneka tangan dapat meningkatkan kemampuan menyimak 

pada pembelajaran tematik kelas I di MI 01 Pondok 

Modern Muhammadiyah Paciran-Lamongan.  

Keberhasilan peningkatan keterampilan 

menyimak dapat diukur melalui tingkat 

ingatan, tingkat pemahaman, tingkat 

penerapan, dan tingkat analisis. 
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 Kerangka pikir dapat dilihat dari perbedaan Output Fact Condition dan 

Ideal Condition, dari perbedaan-perbedaan tersebut menghasilkan Problem (1) 

Keterampilan menyimak siswa kelas 1 tergolong rendah, (2) Penyampaian materi 

kurang variatif. Problem tersebut membutuhkan Solution antara lain, (1) 

Penggunaan metode pembelajaran bercerita, (2) Penggunaan media boneka 

tangan. Solusi-solusi tersebut menghasilkan keberhasilan peningkatan 

keterampilan menyimak dapat diukur melalui tingkat ingatan, tingkat pemahaman, 

tingkat penerapan, dan tingkat analisis sehigga penerapan metode pembelajaran 

bercerita dan media boneka tangan dapat meningkatkan kemampuan menyimak 

pada pembelajaran tematik kelas I di MI 01 Pondok Modern Paciran-Lamongan.  

 


