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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Kajian teori membahas tentang kata kunci yang terdapat dalam judul, 

seperti: media pembelajaran, media boneka, kegiatan apersepsi, dan keterampilan 

pengelolaan kelas. Kajian teori juga membahas tentang fungsi didaktik dan makna 

literasi. 

1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran penting dalam proses belajar mengajar, karena 

membuat pesan yang tersampaikan menjadi lebih jelas. Hal-hal yang dibahas 

dalam media pembelajaran yaitu tentang pengertian media pembelajaran, fungsi 

media pembelajaran, dan jenis-jenis media pembelajaran. 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Arti media adalah perantara atau pengantar. Oleh karena itu media dapat 

dipahami sebagai perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. 

Menurut Sutikno (dalam Haryono, 2015:48) menyatakan bahwa media 

didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan 

pengetahuan dalam interaksi yang terjadi antara guru dan siswa. Media sangat 

membantu guru dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Media dapat 

menjadikan informasi yang disampaikan kepada peserta didik lebih mudah 

dipahami. 

Pengertian media pembelajaran juga disampaikan oleh Munadi (2010:7-8) 

bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan 

dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga akan tercipta 
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lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan serta  menjadikan 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. 

Lingkungan belajar yang kondusif menjadikan belajar lebih nyaman serta tercapai 

tujuan pembelajaran. 

Sejalan dengan pendapat diatas, Musfiqon (2012:28) juga mendefinisikan 

media pembelajaran sebagai alat bantu berupa fisik maupun berupa nonfisik yang 

dengan sengaja digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa dalam 

memahami materi pembelajaran yang disampaikan agar pembelajaran lebih 

efektif dan efisien. Media pembelajaran menjadikan siswa menerima materi 

dengan cepat dan utuh serta menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan 

pengetahuan atau yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan antara guru 

dengan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan sehingga 

akan tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan serta 

menjadikan penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efektif dan 

efisien. Media pembelajaran juga mempunyai fungsi yang beraneka ragam. Fungsi 

media perlu diperhatikan agar media dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Media memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran, yakni untuk 

menjelaskan hal-hal yang abstrak agar menjadi konkret. Penyampaian informasi 

yang hanya dilakukan melalui bahasa verbal membuat gairah siswa dalam belajar 

menjadi turun sehingga mengakibatkan siswa tidak siap dalam menerima 
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pembelajaran. Menurut Sutikno (dalam Haryono, 2015:50) fungsi penggunaan 

media dalam proses pembelajaran antara lain: 

1. Membantu mempercepat pemahaman dalam proses 

pembelajaran, 2. memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat 

verbalistis, 3. mengatasi keterbatasan ruang, 4. pembelajaran lebih 

komunikatif dan produktif, 5. waktu pembelajaran bisa 

dikondisikan, 6. menghilangkan kebosanan siswa, 7. meningkatkan 

motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu, 8. melayani gaya 

belajar siswa yang beraneka ragam, 9.  meningkatkan kadar 

keaktifan/keterlibatan. 

 

Penjabaran dari masing-masing poin adalah sebagai berikut: 

1) Media menjadikan siswa lebih cepat dalam memahami pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

2) Media dapat memperjelas hal-hal abstrak yang tidak difahami oleh siswa 

menjadi konkret. Penyampaian informasi yang bersifat verbalistis dapat 

menurunkan gairah siswa dalam menerima pesan. 

3) Media dapat mengatasi apa yang tidak bisa disampaikan guru secara maksimal. 

Siswa menjadi terfokus pada media yang digunakan oleh guru. 

4) Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif karena siswa akan menjadi aktif 

dengan adanya media dikarenakan rasa ingin tahu yang dimiliki siswa. 

5) Waktu pembelajaran bisa menjadi efektif karena guru dapat menjelaskan 

materi secara utuh dan siswa memperhatikan secara langsung. 

6) Media menjadikan siswa senang dalam belajar karena bentuk-bentuk media 

yang unik dan menarik sehingga menghilangkan kebosanan yang ada pada diri 

siswa. 

7) Motivasi siswa menjadi meningkat dikarenakan dengan adanya media siswa 

bisa mempelajari sesuatu lebih lengkap. 
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8) Gaya belajar siswa yang beraneka ragam dapat diatasi dengan menggunakan 

media, oleh karena itu jenis media juga beraneka ragam agar sesuai dengan 

karakteristik siswa. 

9) Menjadikan siswa menjadi lebih terlibat dalam pembelajaran, karena dalam 

pembelajaran siswa juga mencoba media yang digunakan. 

Senada dengan fungsi media pembelajaran diatas, Hamalik (dalam Arsyad, 

2010:15) juga menyebutkan bahwa fungsi media pembelajaran yaitu dapat 

membangkitkan keinginan dan minat baru, serta membangkitkan motivasi dan 

rangsangan dalam kegiatan belajar. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap 

psikologis siswa. Media menjadikan siswa lebih termotivasi dalam belajar karena 

pesan yang tersampaikan akan terlihat menarik jika menggunakan media. 

Fungsi media pembelajaran juga disampaikan oleh Musfiqon (2012:35) 

bahwa media berfungsi sebagai alat komunikasi dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran sehingga lebih mudah difahami oleh siswa. Kualitas pembelajaran 

akan meningkat jika semua materi tersampaikan secara tuntas kepada siswa. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi media 

pembelajaran antara lain: a) membantu mempercepat pemahaman dalam proses 

pembelajaran, b) memperjelas penyajian pesan agar menjadi konkret, c) mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu, d) menjadikan pembelajaran lebih komunikatif 

dengan melibatkan siswa, e) menghilangkan kebosanan, f) membangkitkan 

motivasi dan minat dalam kegiatan belajar, g) mengatasi gaya belajar siswa yang 

beraneka ragam, dan h) meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Fungsi media pembelajaran yang telah dijabarkan diatas juga tidak terlepas 

dari jenis-jenis media pembelajaran yang digunakan. Jenis-jenis media 
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pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik siswa agar 

pembelajaran lebih mudah diterima oleh siswa. Pemilihan jenis media 

pembelajaran juga disesuaikan dengan materi pembelajaran. 

 

c. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Jenis-jenis media pembelajaran ada beraneka ragam. Keragaman jenis 

media pembelajaran mengakibatkan guru harus memilih media yang tepat yang 

akan digunakan dalam pembelajaran. Menurut Haryono (2015: 53) berdasarkan 

jenis dan cara penyajiannya media dibagi menjadi dua yaitu alat peraga dan media 

teknologi informasi serta komunikasi. 

1) Alat Peraga 

Alat peraga adalah seperangkat benda konkret yang secara sengaja 

dirancang, disusun, atau dibuat serta digunakan untuk membantu mengembangkan 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip (Djoko Iswadji dalam Haryono, 2015:53). 

Resmiyati (2016:13) juga mendefinisikan bahwa alat peraga adalah alat yang 

digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, fakta, dan konsep kepada siswa 

agar lebih konkret. Alat peraga mempunyai syarat yaitu dapat diotak-atik, 

diperagakan, dipermainkan, digerakkan, dan dapat dipindah dengan mudah oleh 

siswa. Alat peraga merupakan bagian dari media pembelajaran. Menurut Haryono 

(2015:53-54) klasifikasi alat peraga adalah sebagai berikut: 

a) Benda sebenarnya, seperti manusia, tumbuhan, binatang. 

b) Presentasi, seperti buku, LKS, majalah, koran. 

c) Presentasi grafis, seperti peta, diagram, grafik. 

d) Gambar diam, seperti gambar, kaligrafi, hasil foto. 
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e) Model 

f) Alat tiruan, yaitu benda yang dibuat menyerupai bentuk aslinya. Misalnya peta 

timbul, globe, boneka, dan sebagainya. 

 

2) Media Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) 

Teknologi dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan, mulai 

dari keterampilan yang sangat dasar sampai dengan keterampilan yang lebih 

tinggi yakni keterampilan berpikir kritis. Haryono (2015:58-59) menyatakan 

media teknologi, informasi, dan komunikasi dikategorikan menjadi tiga, yaitu 

media auditif, media visual, dan media audio visual. Penjelasan dari masing-

masing poin adalah sebagai berikut: 

a) Media Auditif: Media yang hanya mengandalkan suara saja, seperti radio, 

cassette recorder, piringan audio, dan sebagainya. Media auditif tidak cocok 

untuk orang yang mempunyai kelainan dalam pendengarannya dikarenakan 

media ini hanya berupa suara saja. 

b) Media Visual: Media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media 

visual ada yang menampilkan gambar diam dan ada yang menampilkan gambar 

bergerak. 

c) Media Audio Visual: Media ini terdiri dari unsur suara dan unsur gambar, 

sehingga bisa dilihat dan didengar. 

Jenis-jenis media pembelajaran dilihat dari aspek bentuk fisik 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu media nonelektronik dan media elektronik 

(Budiyanto, 2014:22-24). 

1) Media Nonelektronik 
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a) Media cetak, seperti buku tes, modul, dan lembar kerja. 

b) Media pajang, seperti papan tulis, white board, dan pameran. 

c) Media peraga dan eksperimen 

2) Media Elektronik, seperti slide, film, video compact disk (VCD), televisi, dan 

internet. 

Berdasarkan jenis media yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa jenis-jenis media pembelajaran dibagi berdasarkan aspek tertentu, yaitu 

dilihat dari cara penyajiannya dan dilihat dari bentuk fisiknya. Jenis media 

pembelajaran dilihat dari cara penyajiannya terdiri dari alat peraga dan media 

TIK, sedangkan dilihat dari bentuk fisikya terdiri dari media nonelektronik dan 

media elektronik. 

Jenis media pembelajaran yang menarik perhatian siswa, salah satunya 

yaitu media boneka. Bentuk boneka yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

bermacam-macam serta mudah dibuat. Media boneka termasuk benda atau alat 

tiruan yang masuk dalam kategori alat peraga. Media boneka sering dijumpai di 

sekolah dasar dan digunakan oleh guru dalam pembelajaran.  

 

2. Konsep Media Boneka 

Media boneka pada siswa sekolah dasar dimanfaatkan untuk 

mengembangkan daya imajinasi siswa. Media boneka dibuat dengan cara meniru 

objek yang sesungguhnya. Penguasaan guru dalam penggunaan media boneka 

menjadi daya tarik bagi siswa dalam pembelajaran. 

 

 



18 

 

 

 

a. Pengertian Media Boneka 

  Pemanfaatan media dalam pembelajaran juga sangat berpengaruh pada 

motivasi dan semangat belajar siswa sehingga diharapkan nantinya dapat 

menunjang keberhasilan dalam pembelajaran. Menurut Jainudin (2014:13) media 

boneka merupakan salah satu model berupa benda tiruan yang terbuat dari bentuk 

manusia atau bentuk binatang yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada 

siswa. Pemakaian boneka sebagai media pendidikan menjadi populer dan banyak 

digunakan di sekolah dasar maupun sekolah lanjutan. Choiriyah (2010:22-23) 

juga berpendapat bahwa media boneka merupakan jenis model yang dipergunakan 

untuk memperlihatkan permainan dan menyampaikan pesan atau materi dari guru 

kepada siswa. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa media 

boneka adalah jenis model berupa benda tiruan yang terbuat dari bentuk manusia 

atau bentuk binatang yang dipergunakan untuk memperlihatkan permainan dan 

menyampaikan pesan atau materi dari guru kepada siswa. 

 Boneka banyak digunakan oleh siswa sekolah dasar dalam kehidupan 

sehari-hari karena mereka menganggap boneka adalah benda yang menarik. Siswa 

sekolah dasar sering menggunakan media boneka untuk permainan. Media boneka 

juga terdapat banyak jenisnya, disesuaikan dengan cara memainkan boneka 

tersebut. 

 

b. Jenis-jenis Media Pembelajaran Boneka 

  Media pembelajaran yang terdiri dari beberapa jenis, salah satunya yaitu 

media pembelajaran boneka. Guru dapat memilih jenis media pembelajaran 

boneka yang akan dimanfaatkan demi terciptanya tujuan pembelajaran. Jenis-jenis 
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media boneka ada 4, hal ini menurut pendapat Khoir & Hariani (2014:4), antara 

lain: Boneka jari, boneka tangan, boneka tongkat, dan boneka bayang-bayang. 

Penjabaran dari 4 jenis media boneka adalah sebagai berikut: 

1) Media boneka jari adalah boneka yang dibuat dari semacam sarung tangan, 

pada ujung jari sarung tangan tersebut berbentuk kepala boneka, dan setiap 

ujung jari dapat memainkan satu tokoh yang berbeda. 

2) Media boneka tangan adalah boneka yang hanya terdiri dari kepala dan dua 

tangan saja. Cara memainkan boneka ini dengan menggunakan tangan. 

3) Media boneka tongkat adalah boneka yang dibuat dengan menghubungkan 

tangan dan tubuh boneka menggunakan tongkat, dan cara memainkannya 

dengan perantara tongkat. 

4) Media boneka bayang-bayang adalah jenis boneka yang mempertontonkan 

gerak bayang dari boneka tersebut dalam cara memainkannya, di Indonesia 

boneka bayang-bayang dikenal dengan nama “wayang kulit”. 

  Jenis-jenis media boneka yang disampaikan oleh Winda (2014:18-19) ada 

5 jenis, yaitu boneka jari, boneka tangan, boneka tongkat, boneka tali, dan boneka 

bayang-bayang. Penjabaran dari 5 jenis media boneka adalah sebagai berikut: 

1) Media boneka jari adalah boneka yang cara memainkannya dengan 

menggunakan jari tangan. 

2) Media boneka tangan adalah boneka yang cara memainkankannya hanya 

dengan menggunakan tangan. 

3) Media boneka tongkat adalah boneka yang cara memainkannya dengan 

menggunakan perantara tongkat. Media boneka tongkat dapat dibuat dari kayu 

yang lunak seperti kayu kemiri, randu, dan sebagainya. 
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4) Media boneka tali adalah boneka yang bagian kepala, tangan, dan kaki dapat 

digerak-gerakkan menurut kehendak dalangnya, dan cara menggerakkannya 

dengan menggunakan tali. Kedudukan tangan orang yang memainkan media 

boneka tali berada diatas boneka yang dimainkannya. 

5) Media boneka bayang-bayang adalah media yang cara memainkannya dengan 

mempertontonkan gerak bayang dari boneka tersebut. 

  Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disampaikan, dapat 

disimpulkan jenis media boneka ada 5 jenis, yaitu media boneka jari, media 

boneka tangan, media boneka tongkat, media boneka tali, dan media boneka 

bayang-bayang. Boneka yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah boneka 

tangan. Pemanfaatan media boneka yang digunakan oleh guru disesuaikan dengan 

bentuk pemanfaatannya. 

 

c. Bentuk Pemanfaatan Media Boneka 

  Media sering digunakan oleh guru agar pesan yang ingin disampaikan 

tersampaikan kepada siswa. Menurut Sadiman (dalam Munadi, 2010:208) bentuk 

pemanfaatan media pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu pemanfaatan media 

dalam situasi belajar mengajar di dalam kelas dan pemanfaatan media di luar 

kelas. Penjelasan dari bentuk pemanfaatan media adalah sebagai berikut: 

1) Pemanfaatan media dalam situasi belajar mengajar di dalam kelas. 

Pemanfaatan media dalam konteks ini, pemanfaatannya dipadukan dengan 

proses belajar mengajar dalam situasi kelas dan kehadiran media adalah untuk 

menunjang tercapainya tujuan tertentu.  
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2) Pemanfaatan media di luar kelas. 

Pemanfaatan media dalam konteks ini, pemanfaatannya di luar situasi kelas. 

Misalnya pemakaian kaset pelajaran bahasa inggris untuk melengkapi buku-

buku pelajaran bahasa Inggris tertentu. Orang yang merasa memerlukan 

program itu dapat membeli dan menggunakannya secara bebas, kapanpun, 

dimanapun, dan untuk keperluan apapun. 

  Bentuk pemanfaatan media pembelajaran yang disampaikan oleh Nisa 

(2016:16-17) juga ada dua, yaitu pemanfaatan media dalam situasi kelas dan 

pemanfaatan media di luar situasi kelas. Pemanfaatan media boneka yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan apersepsi dan keterampilan pengelolaan kelas 

termasuk bentuk pemanfaatan media dalam situasi kelas. Hal tersebut dikarenakan 

pemanfaatannya ketika proses belajar mengajar berlangsung. Berdasarkan 

pendapat-pendapat diatas, bentuk pemanfaatan media boneka dimanfaatkan dalam 

situasi kelas. Pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi bertujuan agar 

siswa tertarik terhadap pembelajaran yang akan disampaikan dan siap mengikuti 

pembelajaran. 

 

3. Kegiatan Apersepsi 

  Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir. Kegiatan apersepsi termasuk kegiatan awal dalam pembelajaran. 

Guru melakukan kegiatan apersepsi terlebih dahulu agar siswa siap dalam 

menerima pembelajaran. 
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a. Pengertian Kegiatan Apersepsi 

  Apersepsi berarti penghayatan tentang segala sesuatu yang menjadi dasar 

dalam menerima ide-ide baru, artinya yaitu mengaitkan apa yang telah diketahui 

atau dialami oleh siswa dengan apa yang akan dipelajari oleh siswa. Apersepsi 

juga diartikan menghubungkan pelajaran lama dengan pelajaran baru, sebagai 

pedoman untuk mengetahui sejauh mana siswa mengusai pelajaran lama sehingga 

dengan mudah menyerap pelajaran baru yang akan disampaikan (Mushawwir & 

Umar, 2015:127). 

  Pendapat lain menyebutkan bahwa apersepsi adalah menyatupadukan 

pengamatan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa (Rohani, 2010:31). 

Kegiatan apersepsi mengingatkan siswa tentang pelajaran yang telah dipelajari 

sebelumnya, dan dihubungkan dengan pelajaran yang akan dipelajari. 

  Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

apersepsi adalah kegiatan menyatupadukan pengamatan dan pengalaman yang 

telah dimiliki oleh siswa sebagai pedoman untuk mengetahui sejauh mana siswa 

mengusai pelajaran lama sehingga dengan mudah menyerap pelajaran baru yang 

akan disampaikan. Kegiatan apersepsi ini dilakukan dengan memanfaatkan media 

boneka. Pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi diharapkan dapat 

berjalan lancar sesuai dengan fungsi apersepsi. 

b. Fungsi Apersepsi 

  Kegiatan yang dilakukan guru dalam pembelajaran tentunya memiliki 

fungsi tersendiri, begitu juga dengan apersepsi. Apersepsi memiliki fungsi 

tersendiri. Upaya yang dilakukan guru dengan memanfaatkan media boneka 

dalam kegiatan apersepsi yaitu demi tercapainya kegiatan pembelajaran yang 
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diinginkan. Mariska (2013:162) menyatakan bahwa fungsi apersepsi adalah 

menciptakan awal pembelajaran yang efektif sehingga menjadikan siswa siap 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan apersepsi menyiapkan siswa 

untuk siap menerima pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Kesiapan 

siswa dalam menerima pembelajaran menjadi penentu dalam keberhasilan 

pembelajaran. 

  Guru perlu memahami bahwa tidak semua siswa mengerti terhadap apa 

yang akan diajarkan oleh guru dan tidak semua siswa juga menyadari bahwa 

pemahaman tentang pelajaran lama bisa kembali bermanfaat pada pelajaran yang 

akan dipelajari. Menurut Nurcahyo (2014:28) guru mencoba menarik siswa ke 

dunia yang guru ciptakan dengan kegiatan apersepsi yang dilakukannya. Chatib 

(2012:92) berpendapat bahwa apersepsi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu ice 

breaking, fun story, musik, dan senam otak. Pembelajaran terkadang merupakan 

suatu kesatuan yang terangkai antara satu materi dengan materi lainnya sehingga 

dengan melakukan apersepsi maka akan menyadarkan siswa bahwa materi yang 

akan dipelajari memiliki relevansi dengan materi yang telah dipelajari. 

 Berkaitan dengan fungsi apersepsi, Fauziyyah (2012:3) juga berpendapat 

fungsi apersepsi yaitu untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam 

pembelajaran. Suasana yang kondusif dapat diciptakan apabila guru dapat 

mengatur kegiatan apersepsi dengan baik. Siswa yang siap menerima 

pembelajaran akan menjadikan lingkungan belajar menjadi kondusif, sebaliknya 

siswa yang belum siap dalam menerima pembelajaran mengakibatkan lingkungan 

kelas kurang terkendali. Suasana yang kondusif harus selalu dibentuk demi 

terwujudnya suasana yang nyaman bagi siswa dalam belajar.  
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 Kesimpulan dari fungsi kegiatan apersepsi berdasarkan pendapat-pendapat 

diatas yaitu untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif sehingga 

menjadikan siswa siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan untuk 

menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Keberhasilan proses 

pembelajaran dan ketercapaian tujuan akhir pembelajaran yang telah ditetapkan 

akan sangat dipengaruhi oleh kegiatan awal atau kegiatan apersepsi yang 

dilakukan guru. Keterampilan pengelolaan kelas juga menjadi penentu dalam 

keberhasilan proses pembelajaran. Guru sebagai pemimpin ketika pembelajaran di 

dalam kelas, oleh karena itu perlu bagi guru mempunyai keterampilan dalam 

mengelola kelas. 

 

1. Keterampilan Pengelolaan Kelas 

  Keterampilan dasar dalam mengajar sangat diperlukan oleh guru, salah 

satunya yaitu keterampilan pengelolaan kelas agar interaksi antara guru dan siswa 

bisa berjalan dengan baik dan siswa tidak merasa tertekan saat belajar sehingga 

pelajaran dapat ditangkap secara maksimal. Keberhasilan seorang guru dalam 

mengajar tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan 

proses pembelajaran saja, melainkan juga ditentukan oleh keterampilan 

pengelolaan kelas yang dikuasainya. 

a. Pengertian Keterampilan Pengelolaan Kelas 

  Guru yang mengatur jalannya pembelajaran selama di kelas, oleh karena 

itu guru diharapkan menguasai cara atau teknik dalam mengelola kelas yang baik. 

Guru diharapkan dapat memahami dan menangani permasalahan pengelolaan 

kelas yang muncul akibat permasalahan pembelajaran. Menurut Karwati & 
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Priansa (2015:6) manajemen kelas atau pengelolaan kelas adalah usaha sadar 

untuk merencanakan, mengorganisasikan, serta melaksanakan pengawasan 

terhadap kegiatan yang ada di kelas sehingga proses belajar mengajar dapat 

berlangsung secara sistematis, efektif, dan efisien sehingga segala potensi yang 

ada pada siswa mampu dioptimalkan. 

  Pengertian pengelolaan kelas juga disampaikan oleh Wiyani (2013:59) 

bahwa manajemen kelas atau pengelolaan kelas adalah keterampilan yang dimiliki 

oleh guru sebagai seorang leader dalam menciptakan lingkungan kelas yang 

kondusif demi tercapainya keberhasilan dalam kegiatan belajar-mengajar. Guru 

yang kreatif dan inovatif akan mempunyai banyak cara atau teknik dalam 

mengelola kelas. Keterampilan pengelolaan kelas dilaksanakan oleh guru mulai 

dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Danim & Danim (2011:98) 

juga berpendapat manajemen kelas adalah proses yang dilakukan oleh guru baik 

individual maupun dengan orang lain yang meliputi proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. 

  Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

pengelolaan kelas adalah keterampilan yang dimiliki oleh guru dalam 

menciptakan lingkungan kelas yang kondusif serta melaksanakan pengawasan 

terhadap kegiatan yang ada di kelas sehingga proses belajar mengajar berlangsung 

secara optimal. Pemanfaatan media boneka juga digunakan guru dalam mengelola 

kelas. Pengelolaan kelas yang baik akan menjadikan tujuan pengelolaan dapat 

tercapai secara maksimal. 
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b. Tujuan Keterampilan Pengelolaan Kelas  

Berdasarkan pengertian pengelolaan kelas sebagaimana disebutkan diatas 

terdapat tujuan pengelolaan kelas, yaitu agar setiap siswa dapat belajar secara 

efektif dan efisien. Guru sebagai pengelola kelas merupakan orang yang 

mempunyai peranan yang penting yaitu merencanakan kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan di kelas, menentukan serta mengambil keputusan strategi yang 

akan digunakan dengan berbagai kegiatan di kelas, dan guru pula yang akan 

menentukan solusi untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang muncul di 

kelas. Menurut Karwati & Priansa (2015:28) tujuan pengelolaan kelas yaitu untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. Hal yang dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi belajar 

siswa adalah segala sesuatu yang masuk dalam komponen kelas. Unsur yang 

terdapat dalam kelas yaitu siswa, alat-alat belajar, dan fasilitas belajar. 

Berkaitan dengan tujuan pengelolaan kelas, Wiyani (2013:61) berpendapat 

bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah untuk menciptakan suasana kelas yang 

nyaman dan kondusif sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

Kelas yang nyaman membuat siswa fokus dalam pembelajaran dan menjadikan 

pembelajaran lebih bermakna. Evertson & Emmer (2011:26)  menegaskan bahwa 

ruang kelas yang berlangsung dengan lancar,  dengan sedikit sekali 

keterhambatan,  dan dapat  memaksimalkan kesempatan pembelajaran pada siswa 

adalah termasuk ruang  kelas yang dikelola secara efektif. Oleh karena itu guru 

diharapkan menguasai keterampilan dalam pengelolaan kelas, karena guru yang 

mengoperasikan pembelajaran di kelas. 
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Tujuan pengelolaan kelas juga disampaikan oleh Rizal (2015:14) yaitu 

untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman agar terhindar dari hal yang 

mengganggu, seperti siswa mengantuk, enggan mengerjakan PR, dan lain 

sebagainya. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan keterampilan pengelolaan kelas adalah untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan serta  untuk 

menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif sebagai tempat 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Keterampilan pengelolaan kelas yang 

dilakukan guru berkaitan dengan tugasnya dalam mengajar. Hal yang dilakukan 

guru dalam mengajar bertujuan untuk menarik minat siswa terhadap materi atau 

motivasi yang disampaikan.  

 

5. Didaktik 

Didaktik merupakan ilmu yang perlu dikuasai oleh guru. Didaktik 

digunakan dalam pendidikan formal yang dilakukan di sekolah. Proses 

pembelajaran yang dilakukan di kelas tidak dapat dipisahkan dari didaktik. 

a. Pengertian Didaktik 

Didaktik merupakan ilmu mengajar. Menurut Nasution (2012:1) didaktik 

berasal dari bahasa Yunani didaskein yang artinya pengajaran dan didaktikos yang 

berarti pandai mengajar. Ilmu yang digunakan guru dalam mengajar disebut 

didaktik. Pengertian didaktik dipertegas oleh Yunarti (2014:15) bahwa didaktik 

adalah segala usaha yang dilakukan guru dalam mengajar untuk membuat siswa 

mudah berinteraksi dengan materi pengetahuan dan memahami konsep-konsep 

yang diberikan dengan baik. Guru harus menguasai pelajaran yang akan diajarkan 
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kepada siswa, karena dengan menguasai pelajaran akan mempermudah dalam 

menyampaikan pembelajaran.  

Pengertian didaktik juga disampaikan oleh Lidinillah (dalam Silaban & 

Utari, 2015:521) yaitu sesuatu yang menjadi penekanan dalam pembelajaran sejak 

tahap perencanaan pembelajaran. Didaktik merupakan sebagian dari ilmu 

mendidik, oleh karena itu didaktik perlu dipelajari oleh setiap guru. Didaktik 

memberikan prinsip-prinsip tentang cara-cara menyampaikan bahan pelajaran 

sehingga dimiliki dan dikuasai oleh siswa. Dari pengertian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pengertian didaktik adalah segala usaha yang dilakukan guru 

dalam mengajar serta menjadi penekanan dalam pembelajaran untuk membuat 

siswa mudah berinteraksi dengan materi pengetahuan dan memahami konsep-

konsep yang diberikan. Didaktik juga perlu diketahui fungsinya, agar guru bisa 

mengetahui cara mengajar yang tepat. 

b. Fungsi Didaktik 

Fungsi didaktik berarti fungsi mengajar yang dilakukan oleh guru dalam 

pembelajaran. Fungsi didaktik berkaitan dengan prinsip-prinsip atau asas-asas 

didaktik. Menurut Juliantine (2009:6) asas-asas didaktik terdiri dari 8 asas, antara 

lain: asas motivasi, asas aktivitas, asas individualitas, asas peragaan, asas 

apersepsi, asas kerjasama, asas pengulangan, dan asas evaluasi. Penjabaran dari 

masing-masing asas adalah sebagai berikut: 

1) Asas motivasi 

Motivasi merupakan segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Berhubungan dengan didaktik, berarti seorang guru perlu 

memperhatikan siswa agar mau belajar dengan penuh makna. Guru perlu berusaha 
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untuk mempengaruhi siswanya, sehingga dalam diri siswa timbul suatu alasan 

untuk belajar seperti yang diharapkan guru tersebut. Usaha untuk membangkitkan 

motivasi belajar pada siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan 

memberi angka, hadiah, sering memberi ulangan, pujian, menciptakan suasana 

kelas yang menyenangkan, dan lainnya. 

2) Asas aktivitas 

Asas aktivitas merupakan asas didaktik yang terpenting, karena belajar 

merupakan suatu aktivitas atau kegiatan. Seseorang tidak mungkin belajar tanpa 

kegiatan. Guru perlu menggunakan metode/model dalam mengajar yang 

mengakibatkan siswa melakukan aktivitas tertentu. Diedrich (dalam Nasution, 

2012:91) berpendapat bahwa aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa 

di sekolah yaitu membaca, memperhatikan, bertanya, mengeluarkan pendapat, 

mendengarkan, diskusi, menulis, menggambar, melakukan percobaan, mengingat, 

memecahkan soal, dan sebagainya. 

3) Asas individualitas 

Individualitas dalam asas didaktik berarti menyesuaikan pelajaran dengan 

perbedaan individual. Pengajaran klasikal tentunya sulit menerapkan asas ini, 

karena adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan alat, namun demikian 

sebagai guru harus berusaha seoptimal mungkin untuk mengembangkan 

kemampuan masing-masing siswa sesuai dengan potensi-potensi dan kecepatan 

siswa. Kelas atau sekolah merupakan tempat berkumpulnya siswa yang 

mempunyai latar belakang kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap 

yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang tersebut berarti guru dalam 

menyampaikan bahan pelajaran sedemikian rupa sesuai dengan perbedaan 
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kemampuan individu siswa. Hal ini memungkinkan setiap siswa maju menurut 

kemampuannya masing-masing. 

4) Asas peragaan 

Peragaan memungkinkan siswa lebih cepat memahami sesuatu yang 

diajarkan oleh guru, karena siswa dapat mengalami dan mengamati secara 

langsung. Bentuk peragaan ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Bentuk 

peragaan yang bersifat langsung misalnya siswa turut serta melakukan dan 

mengalami, seperti siswa memperaktikkan media tertentu atau model 

pembelajaran tertentu. Bentuk peragaan yang bersifat tidak langsung misalnya 

siswa mengamati alat peraga, seperti gambar, foto, film, dan lainnya. 

5) Asas apersepsi 

Apersepsi dalam asas didaktik berarti apersepsi yang digunakan guru 

dalam mengajar. Asas ini berhubungan dengan cara guru menyampaikan 

pelajaran, yakni menghubungkan dengan apa yang telah dikuasai siswa. Apersepsi 

merupakan menyatupadukan pengamatan dan pengalaman yang telah dimiliki 

oleh siswa sebagai pedoman untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai 

pelajaran lama sehingga mudah menyerap pelajaran baru. Asas apersepsi ini 

menjadikan siswa siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

6) Asas kerjasama 

Asas kerjasama bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kerjasama di dalam kelas misalnya kerja kelompok dan diskusi kelompok. 

Kerjasama dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa bersama 

dengan kelompoknya belajar memecahkan masalah sehingga masalah belajar 

dapat diatasi dengan baik bersama kelompoknya. 
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7) Asas pengulangan 

Asas pengulangan dalam didaktik berarti memberikan pengulangan-

pengulangan kepada siswa tentang sesuatu yang sudah dipelajari. Pengulangan-

pengulangan yang diberikan berfungsi untuk mengingatkan kembali kepada siswa 

sesuatu yang sudah dipelajari baik itu pelajaran maupun gerakan. 

8) Asas evaluasi 

Evaluasi berfungsi untuk mengetahui kemajuan hasil belajar siswa, 

memperbaiki pengajaran, dan acuan dalam perumusan tujuan. Evaluasi 

berhubungan dengan tujuan karena dengan evaluasi dapat diketahui tujuan itu 

sudah tercapai oleh siswa atau belum. Evaluasi dapat diperoleh melalui tes 

maupun non tes. 

Asas-asas didaktik atau prinsip-prinsip didaktik yang disampaikan oleh 

Ahmad, dkk (dalam Luluk, 2012:123) terdiri dari 7 asas, yaitu asas motivasi, asas 

aktivitas, asas peragaan, asas individualitas, asas apersepsi, asas lingkungan, dan 

asas kerjasama. Enam asas ini sama dengan asas yang disebutkan oleh Juliantine 

(2015:6) namun perbedaannya terletak pada asas lingkungan. Sekolah tidak lepas 

dari  masyarakat dan lingkungannya, proses pendidikan di sekolah berhubungan 

dengan masyarakat dan lingkungannya. Masyarakat dan lingkungan dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar yang memungkinkan untuk memperkaya 

pengajaran. Cara yang dapat dilakukan dalam menggunakan sumber-sumber 

dalam lingkungan, seperti membawa kelas ke dalam masyarakat dan membawa 

masyarakat ke sekolah.  

Menguasai asas didaktik belum menjadi jaminan bahwa seseorang akan 

menjadi guru yang baik, akan tetapi seseorang tidak akan menjadi guru yang baik 
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apabila mengabaikan asas-asas didaktik. Hal itu menyebabkan didaktik perlu 

dipelajari oleh setiap guru. Asas didaktik ini berhubungan dengan pemanfaatan 

media boneka yang digunakan guru dalam kegiatan apersepsi dan keterampilan 

pengelolaan kelas. Berdasarkan pendapat para ahli tentang asas-asas didaktik, 

dapat disimpulkan bahwa asas-asas didaktik terdiri dari 9 asas, antara lain: asas 

motivasi, asas aktivitas, asas individualitas, asas peragaan, asas apersepsi, asas 

kerjasama, asas pengulangan, asas evaluasi, dan asas lingkungan. Hal yang perlu 

diterapkan di sekolah selain asas didaktik yaitu literasi. Literasi di sekolah bisa 

dibentuk dengan adanya motivasi. 

 

6. Literasi 

Literasi perlu dikenalkan sejak dini, yaitu pada sekolah dasar. 

Menciptakan generasi yang literat membutuhkan proses panjang dan sarana yang 

memadai. Proses ini dimulai dari kecil dan dari lingkungan keluarga, kemudian 

didukung atau dikembangkan di sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan 

pekerjaan. Budaya literasi juga sangat terkait dengan pola pembelajaran di sekolah 

dan ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan. 

a. Pengertian Literasi 

Pengertian literasi menurut Kemendikbud (2016:2) adalah kemampuan 

mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu melalui berbagai aktivitas, 

antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, atau berbicara. Literasi lebih 

dari sekedar membaca dan menulis. Permatasari (2015:148) juga berpendapat 

bahwa pengertian dari literasi adalah melek teknologi, berpikiran kritis, peka 

terhadap politik, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Seseorang baru bisa 
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dikatakan literat jika sudah bisa mamahami sesuatu karena membaca dan 

melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan 

sesuatu melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, 

menulis, atau berbicara sehingga menjadikan seseorang menjadi melek teknologi, 

berpikiran kritis, peka terhadap politik, dan peka terhadap lingkungan sekitar. 

Literasi bermaksud menumbuhkan minat baca pada siswa. Literasi yang 

diterapkan tentu memiliki makna. 

b. Makna Literasi 

Literasi melibatkan berbagai dasar-dasar kompleks tentang bahasa seperti 

melibatkan kemampuan untuk mendengar, arti kata, tata bahasa dan kelancaran 

dalam komunikasi. Literasi memang tidak bisa dilepaskan dari bahasa. Seseorang 

dikatakan memiliki kemampuan literasi apabila telah memperoleh kemampuan 

dasar berbahasa yaitu membaca dan menulis. Makna dasar literasi adalah 

kemampuan seseorang berkomunikasi dalam masyarakat atau lingkungannya, 

pendapat ini menurut Teguh (2017:19). Nugroho (2016:1) juga menyebutkan 

bahwa makna literasi yaitu berpikir kritis. Literasi dapat divariasikan dengan 

menggunakan media pembelajaran tertentu, salah satunya dengan menggunakan 

media boneka agar pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. 

Berdasarkan makna literasi yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa 

makna literasi adalah kemampuan seseorang berkomunikasi dalam lingkungannya 

dan berpikir kritis.  
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan 

No. 

Judul 

Penelitian 

yang Relevan 

Penulis Tahun Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Penggunaan 

Media Boneka 

dalam 

Pembelajaran 

Tematik untuk 

Meningkatkan 

Keterampilan 

Berbicara 

Siswa Kelas II 

di Sekolah 

dasar. 

Ummul 

Khoir dan 

Sri Hariani 

2014 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata siswa 

secara klasikal dan 

ketuntasan hasil belajar 

siswa secara klasikal 

mengalami 

peningkatan dari siklus 

I ke siklus II. Aktivitas 

guru dalam 

pembelajaran tematik 

dengan penggunaan 

media boneka juga 

mengalami kenaikan 

dari siklus I ke siklus 

II. 

Persamaan 

penelitian ini 

yaitu sama-

sama 

menggunakan 

media boneka. 

Perbedaan dari 

penelitian ini 

yaitu 

penelitiannya 

menggunakan 

penelitian 

tindakan kelas, 

sedangkan saya 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif. Media 

ini untuk siswa 

kelas II SD, 

sedangkan 

penelitian saya 

untuk siswa kelas 

I SD. 

2. Pengaruh 

Metode 

Mendongeng 

pada Proses 

Apersepsi 

Terhadap 

Pembentukan 

Karakter 

Siswa di MI 

PUI 

Wirakanan 

Kabupaten 

Indramayu. 

Idah Faridah 

Laily, 

Patimah, dan 

Roisah 

Turrokhmah. 

2017 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa t 

hitung sebesar (6,407) 

lebih besar dari t tabel 

(2.068). Maka Ho 

ditolak, artinya bahwa 

penerapan metode 

mendongeng pada 

proses apersepsi 

berpengaruh signifikan 

terhadap pembentukan 

karakter siswa di MI 

PUI Wirakanan 

Kabupaten Indramayu. 

Persamaan 

penelitian ini 

dengan 

penelitian saya 

yaitu sama-

sama 

digunakan 

dalam 

kegiatan 

apersepsi. 

Perbedaan 

penelitian ini 

yaitu penelitian 

ini merupakan 

penelitian 

kuantitatif, 

sedangkan 

penelitian saya 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif. 

Perbedaan kedua 

terdapat pada 

tempat penelitian.  

3. Keterampilan 

Pengelolaan 

Kelas Guru 

Bahasa 

Indonesia 

dalam 

Pembelajaran 

Materi Teks 

Eksplanasi 

pada Siswa 

Kelas XI TKJ 

SMK Negeri 

Se-Kabupaten 

Tabanan. 

Ni Luh Rai 

Asri Arsini, 

Ida Bagus 

Putrayasa, 

dan Ida 

Bagus 

Sutresna. 

2016 Guru bahasa Indonesia 

di SMK Negeri 1 dan 

SMK Negeri 3 

Tabanan sudah 

menjalankan 

keterampilan 

pengelolaan kelas 

dengan optimal, akan 

tetapi guru bahasa 

Indonesia di SMK 

Negeri 2 Tabanan 

masih kurang optimal 

melaksanakan 

keterampilannya dalam 

pengelolaan kelas 

sehingga tujuan 

pembelajaran tidak 

dapat tercapai dengan 

baik. 

Penelitian ini 

sama-sama 

mengenai 

keterampilan 

pengelolaan 

kelas, dan 

penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif. 

Perbedaan 

penelitian ini 

dengan penelitian 

saya yaitu subjek 

dalam penelitian 

ini adalah guru 

Bahasa Indonesia 

kelas XI TKJ 

SMK Negeri se-

Kabupaten  

Tabanan 

sedangkan 

penelitian saya 

guru kelas 1C di 

SDN 

Ketawanggede 

Malang. 
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Ketiga penelitian yang relevan di atas akan menjadi pedoman dan 

pendukung dalam melaksanakan penelitian di SDN Ketawanggede Malang. 

Penelitian yang relevan juga digunakan sebagai pembanding dalam melaksanakan 

penelitian. Kontribusi dari setiap penelitian yang relevan diatas yaitu: 

a. Penggunaan media boneka dalam pembelajaran tematik untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa kelas II di sekolah dasar, kontribusinya yaitu 

menguatkan konsep tentang boneka dalam pembelajaran tematik. 

b. Pengaruh metode mendongeng pada proses apersepsi terhadap pembentukan 

karakter siswa di MI PUI Wirakanan Kabupaten Indramayu, kontribusinya 

yaitu memberi informasi tentang proses apersepsi terhadap pembentukan 

karakter. 

c. Keterampilan pengelolaan kelas guru bahasa indonesia dalam pembelajaran 

materi teks eksplanasi pada siswa kelas XI TKJ SMK Negeri Se-Kabupaten 

Tabanan, kontribusinya yaitu menambah wawasan tentang materi teks 

eksplanasi. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Subjek dalam 

penelitian ini yaitu guru kelas 1C dengan jumlah siswa kelas 1C yang berjumlah 28 siswa. Jumlah siswa laki-

laki 16 siswa dan siswa perempuan berjumlah 12 siswa. Tempat penelitian di SDN Ketawanggede Malang. 

Waktu penelitian pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. Pengecekan keabsahan data dengan 

triangulasi teknik. 

 

Tujuan Akhir 

Untuk mendeskripsikan bentuk pemanfaatan media boneka, fungsi didaktik pemanfaatan media boneka, dan 

makna literasi dari pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan keterampilan pengelolaan kelas 

pada siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede Malang. 

 

Media Boneka Keterampilan Pengelolaan 

Kelas 

Kegiatan Apersepsi 

Kondisi Ideal 

1. Terciptanya lingkungan kelas yang 

kondusif selama pembelajaran. 

2. Siswa memperhatikan guru ketika 

menyampaikan materi. 

3. Siswa siap ketika pembelajaran dimulai. 

Kondisi Nyata 

1. Siswa kelas 1C ramai dan tidak tertib pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

2. Siswa tidak fokus ketika guru menyampaikan 

materi. 

3. Siswa belum siap ketika pembelajaran dimulai. 

1. Guru memanfaatkan media boneka untuk menertibkan siswa. 

2. Guru menggunakan media yang konkret agar menarik perhatian siswa.  

3. Guru menggunakan media dalam kegiatan apersepsi agar siswa siap ketika pembelajaran 

dimulai. 

Pemanfaatan Media Boneka dalam Kegiatan Apersepsi dan Keterampilan Pengelolaan Kelas pada 

Siswa Kelas 1C di SDN Ketawanggede Malang. 
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Keterangan: 

Kondisi Idealnya seharusnya yaitu terciptanya lingkungan kelas yang 

kondusif selama pembelajaran, siswa memperhatikan guru ketika menyampaikan 

materi, dan siswa siap ketika pembelajaran dimulai. Akan tetapi hal ini berbeda 

dengan kondisi nyata, berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SDN 

Ketawanggede Malang siswa kelas 1C ramai dan tidak tertib pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung, siswa tidak fokus ketika guru menyampaikan materi, 

dan siswa belum siap ketika pembelajaran dimulai. Dari masalah tersebut 

akhirnya guru memanfaatkan media boneka untuk menertibkan siswa, 

menggunakan media yang konkret agar menarik perhatian siswa, dan 

menggunakan media dalam kegiatan apersepsi agar siswa siap ketika 

pembelajaran dimulai. Dari solusi ini dibuat judul penelitian “Pemanfaatan Media 

Boneka dalam Kegiatan Apersepsi dan Keterampilan Pengelolaan Kelas pada 

Siswa Kelas 1C di SDN Ketawanggede Malang” dengan kata kunci media 

boneka, kegiatan apersepsi, dan keterampilan pengelolaan kelas. 

Metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Subjek dalam penelitian 

ini yaitu guru kelas 1C dengan jumlah siswa kelas 1C yang berjumlah 28 siswa. 

Jumlah siswa laki-laki 16 siswa dan siswa perempuan berjumlah 12 siswa. 

Tempat penelitian di SDN Ketawanggede Malang. Waktu penelitian pada 

semester genap tahun ajaran 2017/2018. Pengecekan keabsahan data dengan 

triangulasi teknik dan tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan bentuk pemanfaatan media boneka, fungsi didaktik pemanfaatan 

media boneka, dan makna literasi dari pemanfaatan media boneka dalam kegiatan 
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apersepsi dan keterampilan pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN 

Ketawanggede Malang. 


