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ABSTRAK 

Pratiwi, Andianti Selviana. 2016. Pengaruh Model Quantum Teaching 
Berbantuan Media Audio terhadap Keterampilan Menyimak Dongeng 
Siswa Kelas 2 SD Islam Hidayatullah Semarang. Skripsi Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Hartati, M.Pd, Pembimbing II: 

Petra Kristi Mulyani, S.Pd., M.Ed. 244 halaman. 

Berdasarkan hasil pengamatan, pembelajaran menyimak di kelas 2 SD 

Islam Hidayatullah kurang optimal. Saat pembelajaran menyimak sebagian besar 

siswa nampak bosan, kurang antusias dan tidak memperhatikan guru sehingga 

seringkali siswa tidak memahami pesan yang disampaikan. Diduga hal ini terjadi 

karena pembelajaran kurang menarik, guru menerapkan pembelajaran langsung 

tanpa didukung model pembelajaran sebagai penunjang. Untuk itu perlu adanya 

penerapan model pembelajaran yang menarik. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah model Quantum Teaching berbantuan media audio berpengaruh 

terhadap keterampilan menyimak dongeng siswa kelas 2 SD Islam Hidayatullah 

Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 

Quantum Teaching berbantuan media audio terhadap keterampilan menyimak 

dongeng siswa kelas 2 SD Islam Hidayatullah Semarang. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu 

dengan populasi seluruh siswa kelas 2 SD Islam Hidayatullah yang berjumlah 141 

siswa, dengan sampel 70 siswa yang diambil dengan teknik pengambilan sampel 

cluster random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, data dokumen serta tes tertulis dan unjuk kerja yang sebelumnya telah 

diuji cobakan dan telah dihitung validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya 

pembedanya.pengujian hipotesis menggunakan uji gain ternormalisasi dan uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) harga thitung tes tertulis 2,038 dan 

tes unjuk kerja 2,208 lebih besar dari ttabel yaitu 1,995, sehingga dinyatakan bahwa 

terdapat perbedaan rata-rata antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, dengan 

rata-rata lebih tinggi pada kelas eksperimen, (2) nilai gain score kelas eksperimen 

sebesar 0,33 untuk tes tertulis dan 0,30 untuk tes unjuk kerja lebih besar 

dibandingkan kelas kontrol yaitu 0,10 untuk tes tertulis dan 0,18 untuk tes unjuk 

kerja, menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menyimak. Peningkatan 

keterampilan menyimak pada kelas eksperimen yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol membuktikan bahwa Quantum Teaching berbantuan media 

audio berpengaruh positif terhadap keterampilan menyimak dongeng. 

Pengaruh positif model Quantum Teaching berbantuan media audio
diharapkan menjadi pertimbangan guru untuk menerapkannya dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia dan menjadikan model Quantum Teaching sebagai 

model inovatif untuk menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif. 

Kata Kunci: menyimak dongeng; pengaruh; quantum teaching
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1Latar Belakang 

Pendidikan menurut Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003 bab 1 pasal 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagaamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 

nasional tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional tidak 

terlepas dari bahasa, sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 bab VII pasal 33 ayat 1 bahwa bahasa 

Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan 

nasional. Dalam pendidikan khususnya pendidikan formal di sekolah, bahasa 

menjadi media interaksi untuk mentransferkan ilmu kepada siswa baik melalui 

bahasa tulis berupa buku maupun bahasa lisan yang diujarkan oleh pendidik atau 

guru. Berdasarkan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003 bab X pasal 37 yang menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar, 

menengah dan tinggi wajib memuat pendidikan bahasa, maka pendidikan bahasa 

Indonesia menjadi muatan wajib yang diberikan di semua jenjang pendidikan 

formal mulai dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.  
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Berdasarkan Standar Isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 

2006, bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial dan 

emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu 

peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dengan masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, 

baik secara lisan dan tulis. 

2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara. 

3) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan  

4) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial. 

5) Menikmati dan memanfatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan dan pengetahuan berbahasa. 

6) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya 

dan intelektual manusia Indonesia. 

Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra sesuai dengan KTSP meliputi 4 
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aspek yaitu: (1) Mendengarkan, (2) Berbicara, (3)  Membaca (4) Menulis. Empat 

aspek mata pelajaran bahasa Indonesia yang diungkapkan dalam KTSP tersebut 

merupakan empat keterampilan berbahasa sebagaimana dijelaskan Tarigan 

(2008:2) bahwa keterampilan berbahasa (language arts, language skills) dalam 

kurikulum di sekolah mencakup empat segi, yaitu: (1) keterampilan menyimak 

(listening skills), (2) keterampilan berbicara (speaking skills), (3) keterampilan 

membaca (reading skills), dan (4) keterampilan menulis (writing skills). Keempat 

keterampilan tersebut saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Dari 

keempat keterampilan berbahasa tersebut, keterampilan yang paling awal dikuasai 

manusia ialah menyimak. Mula-mula pada masa kecil seseorang belajar 

menyimak, kemudian berbicara, baru setelahnya  membaca dan menulis. Sesuai 

dengan Standar Isi SD/MI tahun 2006 pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan 

untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 

Untuk dapat berkomunikasi dengan baik seseorang harus menguasai aspek 

menyimak dengan baik pula. 

Menyimak menurut Tarigan (2008:31) adalah suatu proses kegiatan 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 

apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau 

pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak merupakan kegiatan dua 

arah antara pembicara dan penyimak. Dalam pembelajaran yang bertugas sebagai 
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media pembicara ialah guru dan penyimak ialah siswa. Keterampilan menyimak 

jelas mempunyai peranan penting bagi siswa, karena menyimak adalah tonggak 

awal keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Tanpa disadari sebagian besar 

waktu siswa dalam pembelajaran digunakan untuk menyimak pelajaran yang 

diberikan guru dalam kelas. Hal tersebut tidak serta merta menjadi jaminan 

keterampilan menyimak dikuasai sepenuhnya oleh siswa. Untuk dapat terampil 

dalam menyimak tentunya dibutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Untuk 

siswa jenjang sekolah dasar (SD) di usianya dengan beban lebih dari 5 mata 

pelajaran tentu sangat sulit untuk dapat mencapai terampil, untuk itu standar 

minimal yang digunakan lebih mengarah pada mampu atau tidaknya siswa dalam 

menyimak. Untuk mengukur mampu atau tidaknya siswa dalam menyimak salah 

satunya bisa menggunakan tes setelah pembelajaran menyimak dilakukan. Namun 

kenyataannya di lapangan pembelajaran menyimak belum berjalan dengan 

optimal.  

Dalam pembelajaran menyimak, tak jarang terjadi kesalahpahaman antara 

penyimak yaitu siswa dengan narasumber yaitu guru. Pada saat pembelajaran 

menyimak dongeng misalnya, ketika pencerita menyampaikan ceritanya,

penyimak tidak mampu menangkap makna sehingga informasi tidak dapat 

diterima olehnya dengan maksimal. Tidak tertangkapnya makna oleh penyimak 

tersebut tentu dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya adalah penyimak yang 

tidak siap dan tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran menyimak.  

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang dilakukan di kelas 2 SD Islam 

Hidayatullah Semarang, menunjukkan bahwa pembelajaran menyimak dongeng 
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yang dilakukan belum optimal dan maksimal sebagaimana mestinya. Saat 

pembelajaran  menyimak, guru tidak memanamkan materi awal kepada siswa, 

guru hanya membacakan cerita berupa dongeng tanpa menggunakan media, 

setelah cerita dibacakan guru kemudian memberikan tes. Pembelajaran yang 

demikian berdampak pada antusias dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran.  

Siswa menjadi cepat bosan dan tidak memperhatikan pembelajaran yang 

berlangsung, siswa lebih memilih melakukan hal lain seperti bermain dan 

membuat kegaduhan. Lingkungan belajar yang ada  sangat baik dengan adanya 

fasilitas seperti LCD atau monitor dan  speaker di setiap kelas. Namun dengan 

tersedianya fasilitas belum dimanfaatkan secara optimal oleh guru dalam 

pembelajaran menyimak. Guru belum menggunakan media belajar diluar teks 

bacaan dongeng sebagai penunjang pembelajaran menyimak. 

Kendala-kendala yang dialami dalam proses pembelajaran menyimak bahasa 

Indonesia seperti kurangnya antusias, ketertarikan dan perhatian siswa dalam 

pembelajaran  ini turut berdampak pada hasil tes keterampilan menyimak siswa. 

Beberapa siswa kelas 2 SD Islam Hidayatullah Semarang masih memperoleh nilai 

di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran bahasa Indonesia 

yang telah ditentukan yaitu 75. Rata-rata nilai pada ulangan bahasa Indonesia 

aspek menyimak menunjukkan nilai yang minim yaitu berselisih dua dari KKM, 

yaitu 77. Berdasarkan data tersebut peneliti menggunakan model Quantum

Teaching yang berbantuan media audio untuk mengetahui apakah model 

berbantuan media tersebut berpengaruh bila diterapkan terhadap pembelajaran 

menyimak dongeng.  



6 
 

 
 

Menurut Shoimin (2014: 138) Quantum Teaching adalah pengubahan belajar 

yang meriah dengan segala nuansanya. Quantum Teaching juga menyertakan 

segala kaitan antara, interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen 

belajar. Quantum Teaching berfokus pada hubungan dinamis pada lingkungan 

kelas, interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar. 

Ditambahkan pula oleh Sutrisno (dalam Shoimin, 2014: 139-139) bahwa 

Quantum Teaching berisi prinsip-prinsip sistem perancangan pengajaran yang 

efektif, efisien, dan progresif berikut metode penyajiannya untuk mendapatkan 

hasil belajar yang mengagumkan dengan waktu sedikit. Sedangkan menurut 

Bobby De Porter dalam bukunya “Quantum Teaching” (2010: 34) Quantum

adalah interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, dan Quantum Teaching

adalah penggubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar 

momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif 

yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Interaksi-interaksi ini mengubah 

kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi 

mereka sendiri dan bagi orang lain. Dari pengertian Quantum Teaching yang telah 

disebutkan bisa dimaknai bahwa Quantum Teaching adalah sebuah model 

pembelajaran yang menggabungkan pengetahuan dan kreativitas guru menjadi 

satu dalam sebuah pembelajaran yang meriah, menyenangkan dan menarik 

sehingga mampu membawa siswa masuk dan menyatu ke dalam pembelajaran 

tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan model Quantum Teaching yang 

dibantukan dengan media audio dalam pembelajaran menyimak dongeng, karena 

pembelajaran yang menarik dan inovatif tentu tidak terlepas dari media sebagai 
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penunjangnya. Dengan menggunakan model Quantum Teaching ditunjang dengan 

media pembelajaran yang inovatif akan menciptakan suasana meriah, gembira, 

menarik sesuai dengan dunia siswa SD yaitu dunia anak. Pembelajaran yang 

meriah, gembira, menarik ini diharapkan mampu mendorong siswa untuk 

antusias, aktif berpartisipasi dan berkontribusi di dalam pembelajaran. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Eka Naryaningsih, Nas Haryati dan Deby 

Luriawati pada tahun 2013 dengan judul Peningkatan Menyimak Dongeng 

Menggunakan Media Audio dengan Strategi Rasa Ingin Tahu Pada Siswa Kelas 

VII A. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui pembelajaran 

menyimak dongeng dengan strategi membangkitkan rasa ingin tahu melalui media 

audio, telah terjadi perubahan kearah yang lebih positif. Siswa lebih siap 

menerima pelajaran, siswa aktif dalam mengemukakan pendapat dalam 

berdiskusi, dan siswa serius serta antusias dalam mengikuti pelajaran diperkuat 

dengan hasil tes yang dilakukan yaitu adanya peningkatan persentase ketuntasan 

dalam keterampilan menyimak siswa setelah pemberian tindakan. Penelitian lain 

yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Winarti Durandt, 

Irwansaid dan Ratman pada tahun 2013 dengan judul Mengingkatkan Hasil 

Belajar IPA Khususnya Materi Energi dan Perubahannya Melalui Pembelajaran 

Quantum Teaching di Kelas V SDN Inpres Matamaling. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah adanya peningkatan hasil belajar IPA setelah dilakukan perlakuan 

dengan menggunakan model Quantum Teaching selama II siklus.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyani, Yekti, Syamsu Hadi dan Marimin 

pada tahun 2012 dengan judul Perbedaan Penerapan Model Pembelajaran 

Quantum Teaching dengan Metode Konvensional dalam Hasil Belajar Siswa juga 

mendukung penelitian yang akan dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

adanya peningkatan rata-rata kelas eksperimen yaitu sebesar 71, 98%, nilai rata-

rata post test yang dilakukan menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching lebih baik. Dari latar 

belakang yang telah diuraikan sebelumnya peneliti melakukan penelitian dengan 

judul Pengaruh Model Quantum Teaching Berbantuan Media Audio Terhadap 

Keterampilan Menyimak Dongeng Siswa Kelas 2 SD Islam Hidayatullah 

Semarang. 

1.2Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: Apakah model Quantum Teaching berbantuan media audio berpengaruh

terhadap keterampilan menyimak dongeng siswa kelas 2 SD Islam Hidayatullah 

Semarang? 

1.3Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model Quantum 

Teaching berbantuan media audio terhadap keterampilan menyimak dongeng 

siswa kelas 2 SD Islam Hidayatullah Semarang. 
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1.4Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoretis  

Manfaat Teoretis penelitian ini adalah untuk menambah khasanah 

penelitian di bidang pendidikan, khususnya penelitian di bidang pembelajaran 

bahasa Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1) Bagi Siswa  

Penelitian dengan model dan media ini diharapkan mampu mendorong 

semangat belajar dan meningkatkan ketertarikan serta fokus siswa dalam 

pembelajaran menyimak. 

2) Bagi Guru  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan dorongan pada 

guru untuk menggunakan inovasi dalam pembelajaran sehingga menciptakan 

lingkungan belajar yang aktif, nyaman dan menarik. 

3) Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kerjasama antar guru yang 

dapat memberikan pengaruh positif pada sekolah dalam hal peningkatan kualitas 

pendidikan di sekolah tersebut. 

4) Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman dan wawasan kepada peneliti 

tentang bagaimana penerapan model dan media sebagai penunjang dalam 

pembelajaran.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1Kajian Teori 

Kajian teori meliputi : 1) Hakikat Bahasa, 2) Keterampilan Berbahasa, 3) 

Keterampilan menyimak, 4) Dongeng atau cerita anak, 5) Pembelajaran bahasa 

Indonesia , 6) Pembelajaran Langsung,  7) Model Quantum Teaching, 8) Media 

pembelajaran audio, 9) Penerapan model Quantum Teaching berbantuan media 

audio terhadap keterampilan menyimak.  

2.1.1 Hakikat Bahasa 

  Bahasa merupakan alat komunikasi yang utama. Bahasa menurut Faisal 

(2009:4) adalah ujaran yang mempunyai makna atau arti. Ujaran yang berarti 

inilah yang dapat digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia 

lainnya. Sesuai dengan pendapat Tarigan (2009:6) yang menyatakan bahwa 

bahasa adalah ciri pembeda manusia dengan mahluk hidup lainnya. Setiap 

manusia dalam masyarakat tentu terlibat dalam komunikasi linguistik; di satu 

sisi bertindak sebagai pembicara dan di sisi lain bertindak sebagai penyimak. 

 Sebagai alat komunikasi bahasa mempunyai enam sifat yaitu sistematik, 

mana suka, ujar, manusiawi dan komunikatif (Faisal (2009:4). Bahasa bersifat 

sistematik karena bahasa memiliki pola atau kaidah yang harus ditaati, bersifat 

mana suka karena unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, bersifat ujar 

karena bahasa berupa ujaran yang berbunyi, bersifat manusiawi karena bahasa 

akan berfungsi bila dimanfaatkan oleh manusia, dan bersifat komunikatif karena 
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bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia dalam masyarakat. Alat 

komunikasi terdiri atas lisan dan tulisan. Lisan adalah melalui ujaran langsung, 

dalam hal ini adalah  aspek menyimak dan berbicara, sedangkan tulis adalah 

rangkaian simbol yang bermakna, yaitu aspek membaca dan menulis. Alat 

komunikasi berupa empat aspek yaitu menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis inilah yang disebut dengan keterampilan berbahasa.  

2.1.2 Keterampilan Berbahasa 

 Bahasa mempunyai fungsi penting dalam perkembangan sosial dan  

intelektual peserta didik karena bahasa berperan sebagai sarana pemerolehan 

pengetahuan dan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang 

studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal 

dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan 

perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, 

dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang 

ada dalam dirinya (BSNP, 2006: 125). 

 Keterampilan berbahasa sangat penting untuk dikuasai oleh setiap orang,  

karena setiap orang akan saling berhubungan dengan orang lain dengan cara 

berkomunikasi lewat bahasa, baik bahasa lisan maupun tulisan. Tarigan (2008: 

1) mengungkapkan keterampilan berbahasa mencakup empat segi yaitu; 

keterampilan menyimak/ mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca, dan keterampilan menulis. 
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1) Keterampilan menyimak/ mendengarkan 

 Keterampilan menyimak adalah kemampuan untuk memahami makna atau 

pesan dari ujaran yang dilisankan. Menyimak merupakan keterampilan awal 

yang dikuasai oleh manusia untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam 

kehidupan mereka sehari-hari.  

2) Keterampilan berbicara 

 Keterampilan berbicara adalah kemampuan untuk menyampaikan sebuah 

pesan secara lisan. Pesan yang disampaikan bisa berupa gagasan, pemikiran, 

tanggapan, penilaian dsb. 

3) Keterampilan membaca 

 Keterampilan membaca adalah kemampuan untuk memahami pesan yang 

disampaikan secara tertulis, tidak hanya memahami simbol-simbol tulisan tapi 

juga memahami makna dari apa yang disampaikan dari tulisan tersebut. 

4) Keterampilan menulis 

 Keterampilan menulis adalah kemampuan menyampaikan pesan secara 

tertulis, tidak hanya kemampuan menuliskan simbol tetapi juga kemampuan 

untuk mengutarakan pesan yang mudah dipahami oleh orang lain. 

2.1.3 Keterampilan Menyimak  

Di dalam KTSP, ada empat  keterampilan berbahasa yang harus dikuasai 

oleh siswa yaitu berbicara, membaca, menulis dan menyimak. Dari keempat 

keterampilan tersebut yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah 

keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak dianggap penting karena 

sebagian besar pengetahuan seorang individu diperoleh dengan cara menyimak. 
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2.1.3.1 Pengertian Menyimak 

Menyimak menurut Tarigan (2008:31) adalah suatu proses kegiatan 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 

apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau 

pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. 

Menyimak adalah keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Pada 

waktu proses pembelajaran, keterampilan ini jelas mendominasi aktivitas siswa 

atau mahasiswa dibanding dengan keterampilan lainnya termasuk keterampilan 

berbicara. Namun, keterampilan ini baru diakui sebagai komponen utama dalam 

pembelajaran berbahasa pada tahun 1970-an yang ditandai oleh munculnya teori 

Total Physical Respose (TPS) dari James Asher, The Natural Approach, dan 

Silent Period. Ketiga teori ini menyatakan bahwa menyimak bukanlah kegiatan 

satu arah. Langkah pertama dari kegiatan menyimak adalah proses psikomotorik 

untuk menerima gelombang suara melalui telinga dan mengirimkan impuls-

impuls tersebut ke otak. (Iskandarwassid dan Sunendar, 2008:227) 

Dari pengertian ahli tersebut dapat dimaknai bahwa menyimak adalah 

kegiatan dua arah yang sangat berperan dalam proses komunikasi manusia satu 

dengan manusia lainnya.  

2.1.3.2 Tujuan Menyimak  

Suatu kegiatan pasti dilakukan atas dasar dan tujuan tertentu, seperti 

halnya menyimak. Tujuan tiap-tiap penyimak beraneka ragam, antara lain seperti 
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yang dikutip dari Logan dan Shrope (dalam Tarigan, 2008: 60-61) sebagai 

berikut: 

1) Ada orang yang menyimak dengan tujuan utama agar dia dapat memperoleh 

pengetahuan dari bahan ujaran pembicara; dengan perkataan lain dia 

menyimak untuk belajar 

2) Ada orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap 

sesuatu dari materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan atau 

dipagelarkan (terutama sekali dalam bidang seni); pendeknya dia menyimak 

untuk menikmati keindahan audial. 

3) Ada orang yang menyimak dengan maksud agar dia dapat menilai sesuatu 

yang ia simak (baik-buruk, indah-jelek, tepat-ngawur, logis-tak logis dan 

lain-lain); singkatnya dia menyimak untuk mengevaluasi. 

4) Ada orang yang menyimak agar dia dapat menikmati serta menghargai 

sesuatu yang disimaknya itu (misalnya pembicaraan cerita, pembacaan 

puisi, musik dan lagu, dialog, diskusi panel, dan perdebatan) : pendek kata 

orang itu menyimak untuk mengapresiasi materi simakan. 

5) Ada orang yang menyimak dengan maksud agar dia dapat 

mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan ataupun perasaan-

perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Banyak contoh dan 

ide yang dapat diperoleh dari sang pembicara dan semua ini merupakan 

bahan penting dan sangat menunjang dalam mengkomunikasikan ide-idenya 

sendiri. 



15 
 

 
 

6) Ada pula orang yang menyimak dengan maksud dan tujuan agar dia dapat 

membedakan bunyi-bunyi dengan tepat; mana bunyi yang membedakan arti 

(distingsif), mana bunyi yang tidak membedakan arti; biasanya ini terlihat 

nyata pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing yang asyik 

mendengarkan ujaran pembicaraan asli (native speaker). 

7) Ada lagi orang yang menyimak dengan maksud agar dia dapat memecahkan 

masalah secara kreatif dan analisis, sebab dari pembicara dia mungkin 

memperoleh banyak masukan berharga. 

8) Selanjutnya ada lagi orang yang tekun menyimak pembicara untuk 

meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini 

ia ragukan; dengan perkataan lain dia menyimak secara persuasif. 

Berdasarkan beraneka ragam tujuan menyimak yang telah diuraikan, 

tujuan menyimak pada siswa sekolah dasar sesuai dengan KD menyimak siswa 

kelas 2 adalah untuk memperoleh pengetahuan dan menghargai apa yang 

didengarnya, yaitu cerita anak atau dongeng, sehingga ia dapat menyerap 

pengetahuan yang terkandung dan nilai baik atau buruknya sesuatu yang telah ia 

simak.  

2.1.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menyimak 

Kegiatan menyimak tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak 

menurut Tarigan (2008:106) antara lain yaitu faktor fisik, psikologis, 

pengalaman, sikap, motivasi, jenis kelamin, lingkungan, dan peranan dalam 

masyarakat.  
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1) Faktor fisik 

Kondisi fisik turut menentukan seluruh proses kegiatan menyimak, begitu 

juga lingkungan fisik yang mempengaruhi efektif atau tidaknya proses kegiatan 

menyimak yang dilakukan oleh seseorang. 

2) Faktor psikologis 

Faktor psikologis yang mempengaruhi menyimak adalah pembawaan atau 

sifat dari seseorang. Hal ini kerap kali lebih sulit diatas, maka dari itu 

dibutuhkan bimbingan dan pengarahan yang baik dalam mengatasinya. 

3) Faktor pengalaman 

Faktor pengalaman yang dimaksud adalah sikap-sikap yang muncul dari 

sebuah proses yang membentuk pada diri seseorang. Hal tersebut akan 

mempengaruhi kegiatan berikutnya termasuk dalam hal ini kegiatan menyimak.  

4) Faktor sikap 

Sikap pemilih seseorang turut mempengaruhi proses menyimak. Seseorang 

akan cenderung memilih memperhatikan suatu hal yang ia sukai dan 

mengabaikan hal yang tidak disukai. Seperti pada saat menyimak, apabila 

simakan tidak sesuai dengan kita, maka seringkali kita mengabaikannya begitu 

saja sebaliknya bila simakan tersebut sesuai dengan kita maka kita akan 

memperhatikan dengan seksama. 

5) Faktor motivasi 

Apabila suatu hal dilakukan dengan motivasi yang kuat, kemungkinan akan 

membuahkan semuah hasil yang baik. Begitupun dengan menyimak, dengan 
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motivasi yang kuat maka kita akan mengetahui dengan baik  makna dan maksud 

dari sesuatu yang kita simak. 

6) Faktor jenis kelamin 

Meskipun sama-sama manusia, tetapi masing-masing orang mempunyai sifat, 

sikap dan kebiasaan yang berbeda. Perbedaan itu pun ditentukan dengan jenis 

kelamin. Dalam menyimak pria dan wanita mempunyai karakternya masing-

masing. Menurut Silverman (dalam Tarigan, 2008:112) gaya menyimak pria 

bersifat objektif, sedangkan gaya menyimak wanita cenderung lebih subjektif.   

7) Faktor lingkungan 

Lingkungan di sekitar mempengaruhi jalannya proses menyimak. Lingkungan 

yang dimaksud meliputi kondisi fisik dan suasana pada saat kegiatan menyimak 

berlangsung.  

8) Faktor peranan dalam masyarakat 

Kemauan untuk menyimak juga dipengaruhi oleh peran kita dalam 

masyarakat, apakah peran kita sebagai siswa atau sebagai pendidik atau sebagai 

anggota masyarakat lainnya, semakin tinggi jenjangnya maka kita dituntut untuk 

lebih seksama dalam menyimak agar dapat memperoleh makna dan informasi 

yang jelas. 

2.1.3.4 Kemampuan Menyimak Siswa Sekolah Dasar  

Tujuan utama dalam pengajaran berbahasa adalah siswa dapat terampil 

menguasai empat keterampilan berbahasa. Berdasarkan buku petunjuk  “Tular 

Country Cooperative Language Arts Guide”  yang dikutip dalam Tarigan (2008: 

64) tantang kemampuan menyimak siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar, 
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menyebutkan bahwa siswa kelas 2 (usia 6,5 – 8 tahun) sekolah dasar memiliki 

kemampuan menyimak sebagai berikut: 

1) Menyimak dengan kemampuan memilih yang meningkat. 

2) Membuat saran-saran, usul-usul dan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan 

untuk mengecek pengertiannya. 

3) Sadar akan situasi kapan sebaiknya menyimak, kapan pula sebaiknya tidak 

menyimak. 

Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut, siswa kelas 2 sekolah dasar 

bisa dikatakan sudah cukup baik dalam menyimak. Namun siswa sekolah dasar 

tetaplah anak-anak, dalam pengajarkan pembelajaran menyimak, pembicara 

perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: 

1) Anak-anak akan mampu menyimak dengan baik bila suatu cerita dibacakan 

secara nyaring. 

2) Anak-anak akan senang dan mampumenyimak dengan baik bila seseorang 

pembicara menceritakan suatu pengalama sejati. 

3) Anak-anak dapat menyimak bunyi-bunyi dan nada-nada yang berbeda, 

terlebih jika intonasi sang pebicara sangat jelas dan baik. 

4) Anak-anak dapat menyimak serta menuruti petunjuk-petunjuk lisan yang 

disampaikan secara jelas. 

5) Anak-anak mampu menyimak persamaan-persamaan dan perbedaan-

perbedaan yang terdapat pada ujaran. 

6) Anak-anak mampu dan senang menyimak ritme-ritme dan rima-rima dalam 

suatu pembacaan puisi dan drama. 
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7) Anak-anak mampu menyimak dan menangkap ide-ide yang terdapat dalam 

ujaran atau pembicaraan. (Anderson dalam Tarigan, 2008: 66) 

Alangkah lebih baik dalam pembelajaran guru mampu melakukan 

kegiatan menyimak sesuai dengan kemampuan siswanya dengan memperhatikan 

apa yang telah diuraikan sebelumnya agar proses menyimak optimal dan siswa 

mampu memahami dengan baik sehingga pembelajaran menyimak yang 

dilakukan tidak sia-sia.  

2.1.4 Dongeng atau Cerita Anak 

 Dongeng atau cerita anak menurut ensiklopedi wikipedia bahasa 

Indonesia adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu kejadian 

yang luar biasa berupa fiksi atau khayalan yang dianggap sebagai suatu hal yang 

tidak mungkin terjadi. Maulana (2008) mengungkapkan bahwa dongeng adalah 

salah satu karya sastra yang menceritakan suatu hal fiktif untuk diambil 

pelajaran dan sebagai hiburan bagi masyarakat. Dari pengertian tersebut secara 

singkat dongeng dapat diartikan sebagai karya sastra yang berupa cerita fiktif 

yang menghibur dan mengandung pesan didalamnya. 

 Dongeng digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu: mite, sage, fabel, 

legenda, cerita jenaka, cerita pelipur lara dan cerita perumpamaan.  

1) Mite merupakan dongeng yang menceritakan hal gaib seperti dewa dan peri;  

2) Sage merupakan dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan 

keperkasaan;  

3) Fabel merupakan dongeng tentang hewan yang bertingkah laku seperti 

manusia; 
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4) Legenda merupakan dongeng yang menceritakan tentang suatu peristiwa;  

5) Cerita jenaka merupakan dongeng komedi yang mengundang tawa;  

6) Cerita pelipur lara merupakan dongeng yang dipertujukkan pada penjamuan;  

7) Cerita perumpamaan merupakan dongeng dengan nasihat-nasihat kiasan. 

 Dalam penelitian ini jenis dongeng yang digunakan sebagai materi adalah 

fabel. Fabel sesuai dengan anak usia kelas bawah karena bercerita tentang hewan 

dengan cerita yang ringan dan menarik. 

2.1.5 Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang wajib diberikan di setiap 

jenjang mulai dari jenjang pendidikan dasar yaitu SD sampai jenjang pendidikan 

tinggi yaitu Perguruan Tinggi. Zulela (2012:4) mengungkapkan bahwa 

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia Standar kompetensi mata 

pelajaran bahasa Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta 

didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, 

dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar kompetensi ini 

merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami dan merespon situasi 

lokal, regional, nasional, dan global. Dengan standar kompetensi mata pelajaran 

bahasa Indonesia ini diharapkan: 

1) Peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan 

kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan 



21 
 

 
 

penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa 

sendiri; 

2) Guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi 

bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan 

sumber belajar; 

3) Guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan 

dan kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan 

peserta didiknya; 

4) Orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan 

program kebahasaan daan kesastraan di sekolah; 

5) Sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan 

kesastraansesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber belajar yang 

tersedia; 

6) Daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan dan 

kesastraan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah dengan tetap 

memperhatikankepentingan nasional. (Standar Isi, 2006) 

Setiap pertemuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, harus ditentukan 

fokus atau penekanannya. Fokus-fokus pembelajaran bahasa Indonesia 

disesuaikan berdasarkan aspek dan tingkatan kelas. Fokus pembelajaran bahasa 

Indonesia aspek menyimak pada kelas rendah dapat dirinci dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.1 Fokus Pembelajaran Bahasa Indonesia Aspek Menyimak 

Aspek Fokus/ Jenis pelajaran di 
kelas

Bentuk Penilaian

Mendengarkan

(menyimak)

Kelas Rendah

Mendengarkan cerita guru Siswa dibimbing/ disuruh 

menceritakan kembali dengan 

bahasa yang sederhana.

Mendengarkan dongeng, 

drama, puisi anak dari 

kaset, VCD, dll. 

Siswa ditugasi memberi 

tanggapan, dan menceritakan 

kembali dengan bahasa jelas 

dan mudah dipahami.

*dikutip dari Zulela (2012:6) 

 Dalam penelitian ini, fokus pembelajaran bahasa aspek menyimak adalah 

mendengarkan dongeng dari audio sesuai dengan SK 5.Memahami pesan 

pendek dan dongeng yang dilisankan, dengan kompetensi dasar 5.2 

Menceritakan kembali isi dongeng yang didengarnya. Bentuk penilaiannya 

adalah tes tertulis berbentuk pilihan ganda dan tes unjuk kerja menceritakan 

kembali dongeng. Untuk soal tertulis pilihan ganda penilaiannya adalah dengan 

menghitung penskoran tiap butir soal, sedangkan untuk soal unjuk kerja 

menggunakan rubrik penilaian unjuk kerja. Karena unjuk kerja berupa 

menceritakan kembali, maka yang dinilai adalah kemampuan mengungkapkan 

kembali dongeng yang telah dipahami. Menurut Nurgiyantoro (2014:367) aspek 

yang harus diskor dalam rubrik “menceritakan kembali isi informasi” terdiri atas 

dua komponen yaitu ketepatan pesan dan bahasa. Kedua komponen ini 

selanjutnya dijabarkan dalam sub komponen-komponen sebagai aspek yang 

diamati dalam rubrik penilaian unjuk kerja menceritakan kembali. Dalam 

penelitian ini peneliti menjabarkan komponen-komponen tersebut penjadi 5 sub 

komponen yang diamati dalam rubrik penilaian unjuk kerja, yaitu: pelafalan, 
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ketepatan isi cerita, ketepatan makna keseluruhan cerita, ketepatan kalimat dan 

kelancaran. 

2.1.6 Pembelajaran Langsung  

Pembelajaran langsung atau direct instruction adalah sebuah model 

pembelajaran dimana guru secara langsung memberikan pembelajaran kepada 

siswa, tidak ada langkah khusus yang digunakan pun tidak menggunakan media 

yang beragam, jadi pembelajaran berlangsung begitu saja dimulai dari 

penyampaian materi, lalu melakukan latihan. Pembelajaran langsung inilah yang 

digunakan guru dalam kelas sebelum dilakukannya penelitian. 

Langkah-langkah pembelajaran langsung menurut Shoimin (2014: 64) 

ada lima, yaitu:  

1) Fase Orientasi/ Menyampaikan tujuan  

Pada fase ini guru memberikan pembuka pembelajaran dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

2) Fase Presentasi 

Pada fase ini guru mnyajikan dan menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. 

3) Fase Latihan Terbimbing  

Pada fase ini guru memberikan latihan awal berupa pertanyaan terkait materi.  

4) Fase Mengecek Pemahaman 

Pada fase ini guru mrngkonfirmasi jawaban pertanyaan yang telah diajukan 

kepada siswa. 
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5) Fase Latihan Mandiri  

Pada fase ini siswa diberikan tes mandiri untuk mengetahui pemahaman siswa 

mengenai materi. 

 Pembelajaran langsung ini mempunyai banyak kekurangan salah satunya 

adalah teacher centered. Guru menjadi pusat dari pembelajaran jadi kesempatan 

siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran kurang, sehingga dampaknya 

adalah siswa menjadi kurang memperhatikan dan acuh tak acuh dalam 

pembelajaran. 

2.1.7 Model Quantum Teaching

2.1.7.1 Pengertian Quantum Teaching

Quantum adalah interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. 

Quantum Teaching dengan demikian adalah penggubahan bermacam-macam 

interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini 

mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan 

siswa, interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa mejadi 

cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain (De 

Porter, 2010: 34). Sejalan dengan De Porter, Shoimin (2015: 138) 

mengungkapkan, Quantum Teaching adalah penggubahan belajar yang meriah 

dan berfokus pada hubungan yang dinamis dan berisi prinsip-prinsip sistem 

perancangan pengajaran yang efektif, efisien dan progresif berikut metode 

penyajiannya untuk mendapatkan hasil belajar yang mengagumkan dengan 

waktu yang sedikit. Shoimin menekankan pada pemanfaatan waktu yang sedikit, 
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dengan makna bahwa dengan pembelajaran yang singkat mampu dimanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya sehingga menuai hasil yang mengagumkan.  

Asas utama dalam Quantum Teaching adalah “Bawalah Dunia Mereka 

ke Dunia Kita, dan Antarkan Dunia Ke Dunia Mereka”. Segala kegiatan yang 

ada dan menjadi bagian dari pembelajaran Quantum berpatokan pada asas 

tersebut. Dengan kata lain pembelajan Quantum adalah pembelajaran yang 

berupaya untuk membawa siswa masuk ke dalam dan menjadi bagian dari 

pembelajaran Pembelajaran yang dilakukan ialah pembelajaran yang disesuaikan 

dengan usia mereka yang notabene adalah anak-anak. Peran pendidik sebagai 

mediator dan fasilitator sangat ditonjolkan dalam pembelajaran Quantum.

Langkah awal yang dilakukan pendidik adalah memahami dunia siswa SD, 

dunia anak. Dengan memahami dunia anak pendidik akan mampu merancang 

dan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan anak. De Porter (2010: 37) 

mengemukakan bahwa Quantum Teaching adalah sebuah simfoni, ada banyak 

unsur yang mempengaruhinya. Unsur-unsur tersebut dibagi menjadi dua kategori 

yaitu konteks dan isi. Konteks merupakan latar diibaratkan dengan keakbaran 

ruang orkestra dimana simfoni dilantunkan (lingkungan), semangat pemain 

oskestra (suasana), keseimabangan instrumen dan musisi dalam bekerja sama 

(landasan) dan interpretasi maestro terhadap lembaran musik (rancangan). 

Sedangkan isi adalah lembaran musik yang berisi not-not nyata. Unsur-unsur ini 

berpadu dan menciptakan sebuah pengalaman bermusik yyang menyeluruh. 

Sama halnya dengan sebuah pembelajaran terdapat unsur-unsur yang akan 

membuat pembelajaran tersebut berhasil Unsur-unsur tersebut antara lain 
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lingkungan, suasana, rancangan, pendidik dan siswa yang semuanya harus 

diperhatikan dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

2.1.7.2 Prinsip Pembelajaran Quantum 

Prinsip prinsip Quantum Teaching adalah segala sesuatu yang dijadikan 

sebagai struktur dasar yang turut mempengaruhi seluruh aspek Quantum 

Teaching. Sebagaimana yang diungkapkan De Porter (2010: 36) bahwa prinsip-

prinsip Quantum Teaching diibaratkan sebagai sebuah chord dasar dari sebuah 

simfoni. Ada 5 prinsip pembelajaran Quantum menurut De Porter, yaitu: 

1) Segalanya Berbicara 

Segalanya dari ruang kelas hingga bahasa tubuh, dari kertas yang dibagikan 

hingga rancangan belajar semuanya mengandung pesan tentang belajar.  

2) Segalanya Bertujuan 

Segala yang mengalami penggubahan mempunyai tujuan yaitu untuk 

menjadikan sebuah pembelajaran berhasil. 

3) Pengalaman Sebelum Pemberian Nama 

Otak berkembang pesat dengan adanya rancangan yang kompleks, yang akan 

menggerakkan rasa ingin tahu. Oleh karena itu proses belajar paling baik ketika 

siswa telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk apa 

yang mereka pelajari. 

4) Akui Setiap Usaha 

Belajar mengandung resiko. Belajar berarti melangkah keluar dari kenyamanan. 

Pada saat siswa mengambil langkah ini mereka patut mendapat pengakuan atas 

kecakapan dan kepercayaan diri mereka. 
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5) Jika Layak Dipelajari, Maka Layak Pula Dirayakan! 

Perayaan adalah sarapan pelajar juara. Perayaan memberikan umpan balik 

mengenai kemajuan dan meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar. 

Prisip-prinsip inilah yang dijadikan sebagai pedoman pembelajaran 

Quantum yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kerangka TANDUR . 

2.1.7.3 Kerangka Quantum Teaching

Menurut pencetusnya yaitu Bobby De Porter, Quantum Teaching

mempunyai kerangka pembelajaran yang biasa diakronimkan menjadi 

TANDUR. T: Tumbuhkan, A: Alami, N: Namai, D: Demonstrasi, U: Ulangi dan 

R: Rayakan (De Porter, 2010: 39). Dijelaskan lebih lanjut oleh Shoimin (2015: 

139-140) kerangka pembelajaran Quantum Teaching adalah sebagai berikut:  

1) Tumbuhkan  

Tahap menumbuhkan minat siswa terhadap pembelajaran yang akan 

dilakukan. Melalui tahap ini, guru berusaha mengikutsertakan siswa dalam 

proses belajar. Motivasi yang kuat membuat siswa tertarik untuk mengikuti 

seluruh rangkaian pembelajaran. Tahap tumbuhkan bisa dilakukan untuk 

menggali permasalahan terkait dengan materi yang akan dipelajari, 

menampilkan suatu gambaran atau benda nyata, cerita pendek atau video. 

2) Alami  

Alami merupakan tahap ketika guru menciptakan atau mendatangkan 

pengalaman yang dapat dimengerti semua siswa. Tahap ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan awal yang telah 

dimiliki. Selain itu tahap ini juga digunakan untuk mengembangkan 
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keingintahuan siswa. Tahap alami bisa dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan. 

3) Namai  

Tahap namai merupakan tahap memberikan kata kunci, konsep, model, rumus 

atau strategi atas pengalaman yang telah diperoleh siswa. Dalam tahap ini siswa 

dengan bantuan guru berusaha menemukan konsep atas pengalaman yang telah 

dilewati. Tahap penanaman memacu struktur kognitif siswa untuk memberikan 

identitas, menguatkan, dan mendefinisikan atas apa yang telah dialaminya. 

Proses penanaman dibangun atas pengetahuan awal dan keingintahuan siswa 

saat itu. Penanaman merupakan waktu yang tepat untuk mengajarkan konsep 

kepada siswa. Pemberian nama setelah pengalaman akan menjadi sesuatu yang 

lebih bermakna dan berkesan bagi siswa. Untuk membantu penanaman, kita 

dapat menggunakan susunan gambar, kertas tulis dan poster dinding.  

4) Demonstrasi  

Tahap demonstrasi memberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan 

ke dalam pembelajaran yang lain dan ke dalam kehidupan mereka. Tahap ini 

menyediakan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan apa yang mereka 

ketahui. Tahap demostrasi bisa dilakukan dengan penyajian di depan kelas, 

permainan, menjawab pertanyaan dan menunjukkan hasil pekerjaan. 

5) Ulangi  

Pengulangan akan memperkuat koneksi syaraf sehingga menguatkan struktur 

kognitif siswa. Semakin sering dilakukan pengulangan, pengetahuan akan 

semakin mendalam. Bisa dilakukan dengan menegaskan kembali pokok materi 
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pelajaran, memberi kesempatan siswa untuk mengulang pelajaran dengan teman 

lain atau melalui latihan soal.  

6) Rayakan  

Rayakan merupakan wujud pengakuan untuk menyelesaikan partisipasi dan 

memperoleh keterampilan dalam ilmu pengetahuan. Kegiatan rayakan ini bisa 

dilakukan dengan pujian, tepuk tangan ataupun bernyanyi bersama. 

Setiap langkah dalam kerangka pembelajaran Quantum mempunyai 

tujuan untuk memeriahkan sebuah pembelajaran agar siswa  mampu masuk ke 

dalam pembelajaran tersebut dan tujuan dari pembelajaran bisa tercapai dengan 

optimal. Kerangka pembelajaran Quantum tersusun runtut dari menanamkan 

pengetahuan di awal pembelajaran, mengamati apa yang dialami, menamai, 

mendemonstrasikan, kemudian diulang lagi sebagai bentuk penguatan hingga 

memberikan  reward sebagai perayaan atas keberhasilan siswa pada akhir 

pembelajaran. Guru jelas mempunyai peranan besar di dalam pembelajaran 

Quantum ini, guru dituntut sekreatif mungkin merancang sebuah pembelajaran 

yang meriah yang mewakili dunia anak yang mampu membawa dunia anak ke 

dalam pembelajaran. Meskipun guru berperan banyak tak melupakan siswa 

sebagai tokoh utama dalam pembelajaran, dengan pembelajaran yang telah 

dirancang sesuai dengan dunia mereka, siswa diajak untuk aktif dan menjadi 

pusat dari pembelajaran. Siswa tidak hanya diam namun juga melakukan, 

melalui kegiatan yang telah disusun guru dalam skenario pembelajaran dengan 

melibatkan media yang menunjang pembelajaran terkait. Seperti dalam 

penelitian ini, langkah-langkah pembelajaran disesuaikan dengan kerangka 
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TANDUR Quantum Teaching dengan bantuan media audio sebagai penunjang 

dan pemeriah suasana kelas sehingga menciptakan lingkungan belajar yang tidak 

monoton.  

2.1.7.4 Kelebihan Quantum Teaching

Model Quantum Teaching adalah model kooperatif yang diusung dengan 

berbagai kelebihan. Shoimin (2015: 145-146) mengemukakan kelebihan model 

pembelajaran Quantum Teaching yang dirinci sebagai  berikut: 

1) Dapat membimbing peserta didik ke arah berpikir yang sama dalam saluran 

pikiran yang sama. 

2) Karena Quantum Teaching lebih melibatkan siswa, saat proses 

pembelajaran perhatian murid dapat dipusatkan kepada hal-hal yang 

dianggap penting oleh guru sehingga hal yang penting itu dapat diamati 

secara teliti. 

3) Karena gerakan dan proses dipertunjukkan maka tidak memerlukan 

keterangan-keterangan yang banyak. 

4) Proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. 

5) Siswa dirangsang untuk aktif di dalam mengamati menyesuaikan antara 

teori dan kenyataan dan dapat mencoba melakukannya sendiri. 

6) Karena model quantum teaching membutuhkan kreativitas dari seorang guru 

untuk merangsang keinginan bawaan siswa untuk belajar, secara tidak 

langsung guru terbiasa untuk berpikir kreatif setiap harinya. 

7) Pembelajaran yang diberikan oleh guru mudah diterima dan dimengerti oleh 

siswa.  
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2.1.8 Media Pembelajaran Audio 

Media berasal dari bahasa latin  yang bentuk tunggalnya adalah medium 

yang dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi 

dari pengirim menuju penerima. (Ibrahim dalam Daryanto, 2015: 4). Media 

dalam konteks pendidikan tentu berhubungan dengan pembelajaran yang 

kemudian biasa disebut dengan media pembelajaran. Selanjutnya dijelaskan 

lebih lanjut oleh Sanaky (2013:4) bahwa media pembelajaran adalah sarana atau 

alat bantu pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses 

pembelajaran untuk mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam mencapai 

tujuan pengajaran. Dalam pengertian yang lebih luas menurut Hamalik (dalam 

Sanaky, 2013:4) media pembelajaran adalah metode dan teknik yang digunakan 

dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara pengajar 

dan pembelajar dala proses pembelajaran di kelas. Dari pengertian yang telah 

diuraikan, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sarana yang 

digunakan sebagai perantara komunikasi dalam proses pembelajaran guna 

mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu media mempunyai 

peranan penting dalam pembelajaran, karena tanpa media tidak terjadilah 

komunikasi yang merupakan komponen inti dari sebuah pembelajaran.  

Media pembelajaran bermacam macam bentuknya, mulai dari media 

pembelajaran konkret yang nyata, media pembelajaran visual, audio maupun 

audio visual. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan media audio untuk 

menunjang model Quantum Teaching dalam pembelajaran menyimak dongeng. 

Media pembelajaran audio adalah media pembelajaran yang berupa suara-suara 
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atau bunyi yang direkam dengan menggunakan alat perekam suara yang 

kemudian diperdengarkan kembali kepada siswa menggunakan sebuah alat 

pemutar (Daryanto, 2015: 41). Sederhananya media pembelajaran audio adalah 

media pembelajaran yang berbentuk rekaman suara. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan rekaman suara dongeng yang sesuai dengan materi. Media 

rekaman dongeng tersebut diputarkan melalui bantuan speaker agar terdengar 

dan jelas untuk semua siswa. Dengan media audio siswa perhatian siswa 

terhadap pembelajaran diharapkan meningkat karena tertarik dengan apa yang 

disajikan.  

2.1.9 Penerapan Model Quantum Teaching Berbantuan Media Audio

Terhadap Keterampilan Menyimak 

Tabel 2.2 Penerapan Model Quantum Teaching Berbantuan Media Audio Visual 

dalam Keterampilan Menyimak 

No
Sintak Model 

Quantum 
Teaching*

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

1. Tumbuhkan � Guru menciptakan 

suasana kelas yang 

nyaman dan 

menyenangkan 

untuk pembelajaran. 

� Guru memberikan

keteladanan 

berupa

motivasi sebelum 

pembelajaran 

kepada siswa 

sehingga layak 

menjadi panutan 

peserta didik. 

Siswa 

memperhatikan dan 

memahami arahan 

dan motivasi dari 

guru. 

2. Alami Guru memutarkan 

media audio yang 

menarik berupa 

dongeng anak kepada 

siswa dan meminta 

Siswa menyimak 

audio yang 

diputarkan dengan 

seksamadan 

memahami isi dari 



33 
 

 
 

siswa menyimak 

dongeng tersebut. 

dongeng tersebut.  

3. Namai � Guru memberikan

pertanyaan terkait 

materi yaitu 

dongeng yang telah 

diputarkan kepada 

siswa

� Guru memberikan 

sedikit penjelasan 

terkait materi 

dongeng. 

� Siswa menggali 

informasi yang 

didapatkannya 

selama proses 

menyimak 

kemudian 

menjawab 

pertanyaan dari  

guru.

� Siswa memahami 

penjelasan guru. 

4. Demonstrasikan Guru memberi 

kesempatan siswa 

untuk menceritakan 

kembali isi dongeng 

yang telah disimaknya. 

Siswa maju ke depan 

kelas untuk 

menceritakan 

kembali isi dongeng 

yang disimaknya 

dengan bahasa 

mereka sendiri. 

5. Ulangi � Guru me-review
kembali ingatan 

siswa tentang isi 

dongeng yang telah 

disimak siswa.

� Guru memberikan 

tes kembali kepada 

siswa berupa tes 

tertulis terkait 

materi dongeng.

� Siswa memahami 

penjelasan yang 

diberikan oleh 

guru. 

� Siswa 

mengerjakan tes 

yang diberikan 

oleh guru 

6. Rayakan Guru memberikan 

reward berupa tepuk 

tangan dan pujian atas 

keberhasilan siswa 

dalam menjawab tes 

yang telah diberikan 

kepada guru dengan 

benar. 

Siswa lebih 

termotivasi atas 

reward yang 

diberikan guru 

sehingga siswa lebih 

giat lagi dalam 

pembelajaran 

mendatang.

*dikutip dari Shoimin (2015) 
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2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

berkaitan dengan pengaruh model Quantum Teaching berbantuan media audio

terhadap keterampilan menyimak dongeng. Penelitian-penelitian yang relevan 

tersebut antara lain: 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Rosdia (2014) dengan judul “Peningkatan 

Kemampuan Menyimak Melalui Metode Mendongeng Siswa Kelas VI SDN 

Sese”. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah adanya masalah 

mendasar pada keterampilan menyimak siswa, sehingga peneliti 

memberikan perlakuan yang berpengaruh positif pada keterampilan 

menyimak siswa. Dibuktikan dengan adanya peningkatan keterampilan 

menyimak yang dilihat dari meningkatnya ketuntasan klasikal dalam 

pembelajaran menyimak.  

2) Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah, Sri Hartati dan Eko Purwanti 

(2013) dengan judul penelitian “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA 

Melalui Model Quantum Teaching Dengan Media Audiovisual”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru siklus I memperoleh 

skor 21 (baik), siklus II memperoleh skor 27 (sangat baik), meningkat pada 

siklus III dengan skor 30 (sangat baik); (2) aktivitas siswa siklus I 

memperoleh skor 19 (cukup); siklus II memperoleh skor 23 (baik), siklus III 

meningkat menjadi 28 (sangat baik); (3) hasil belajar siswa siklus I 

mengalami ketuntasan klasikal sebesar 66% (baik), siklus II menjadi 73% 

(baik) dan mengalami peningkatan siklus III menjadi 81% (sangat baik). 
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Dapat dikatakan bahwa model Quantum Teaching dengan media audio 

visual mampu memberikan pengaruh positif terhadap pembelajaran IPA.  

3) Penelitian yang dilakukan Joni Purwono, Sri Purmini, Sri Anitah pada tahun 

2014 dengan judul “ Penggunaan Media Audio Visual pada Mata Pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pacitan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil  belajar siswa setelah guru 

menggunakan media audio visual meningkat dengan dibuktikan 

meningkatnya hasil ulangan siswa nilai rata-rata kelas. Ketika menjelaskan 

materi siswa menyimak dengan baik dan siswa sangat termotivasi untuk 

mengikuti kegiatan belajar mengajar.  

4) Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Dhoriva Urwatul Wutsqa 

(2015) dengan judul “Perbandingan Keefektifan Quantum Teaching Dan 

TGT pada Pembelajaran Matematika Ditinjau dari Prestasi dan Motivasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah lebih efektifnya model Quantum Teaching

terhadap pembelajaran Matematika bila ditinjau dari prestasi dan motivasi.  

5) Penelitian yang dilakukan oleh Deepa Awasthi pada tahun 2014 dengan 

judul penelitian “Utilising Audio Visual Aids to make learning Easy and 

Effective in Primary Education”. Hasil dari penelitian ini adalah adanya 

pengaruh positif yang ditimbulkan dengan penggunaan audio visual dalam 

pembelajaran. Dan keberhasilan dalam pembelajaran tersebut tentunya 

diimbangi dengan guru atau pendidik  yang up to date atau mau mengikuti 

perkembangan teknologi. 
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6) Penelitian yang dilakukan oleh M. Bahaddin Acat dan  Yusuf Ay  dengan 

judul “An Investigation the Effect of Quantum Learning Approach on 

Primary School 7th Grade Students’ Science Achievement, Retention and 

Attitude”. Penelitian ini dilakukan pada siswa SD umur 7tahun dengan 

menerapkan model pembelajan Quantum pada mata pelajaran IPA. 

Berdasarkan hasil pretest dan posttest yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa pembelajaran Quantum efektif diterapkan. 

7) Penelitian yang dilakukan oleh Esther Oduolowu, PhD (2014) dengan judul 

penelitian “Effect of Storytelling on Listening Skills of Primary One Pupil in 

Ibadan North Local Government Area of Oyo State, Nigeria”. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan 

menyimak siswa dilihat berdasarkan jenis kelami dan kebudayaannya. 

Penelitian-penelitian diatas tidak sama dengan penelitian yang peneliti 

lakukan, perbedaan terletak pada lokasi, subjek, waktu, populasi dan sampel 

penelitian. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan subjek 

siswa kelas 2 SD Islam Hidayatullah Semarang, dengan populasi sebanyak 141 

siswa dan sampel sebanyak 70 siswa. Penelitian dilakukan selama bulan Mei 

diawali dengan pengambilan data dokumen dilanjutkan dengan uji coba 

instrumen di luar kelas sampel, pelaksanaan pretest, pemberian perlakuan 

selama 2 kali pertemuan dan pelaksanaan posttest. Penelitian-penelitian yang 

relevan diatas hanya digunakan sebagai referensi untuk mendukung penelitian 

ini. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Dengan menerapkan Quantum Teaching, pembelajaran tercipta dengan 

meriah, aktif, menarik dan menyenangkan. Keadaan yang seperti ini akan 

membawa siswa untuk lebih nyaman, rilex, tertarik dan antusias untuk 

mengikuti pembelajaran. Siswa terdorong untuk berperan aktif di dalam 

pembelajaran, sehinga pembelajaran tidak terasa membosankan terlebih 

ditunjang dengan media audio yang menyenangkan. 

Sebelum diberikan perlakuan, peneliti melakukan pretest di kelas 

eksperimen dan kontrol untuk mengetahui kondisi awal sebelum diberi 

perlakuan. Setelah itu hasil pretest diuji homogenitas dan normalitasnya. Setelah 

pretest, pertemuan berikutnya pemberian perlakuan selama 2 kali pertemuan, 

kelas eksperimen menggunakan model Quantum Teaching berbantuan media 

audio sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran langsung. Setelah 

diberi perlakuan dan dikontrol sebanyak 2 kali, peneliti memberi posttest untuk 

melihat hasil belajar setelah adanya perlakuan. Hasil posttest ini kemudian diuji 

normalitas dan homogenitasnya, untuk selanjutnya diuji dua pihak dan uji gain 

guna melihat kenaikan hasil belajar sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan. 

Langkah akhir ialah membandingkan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.  
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Berikut adalah alur penelitian yang peneliti rancang sebagai kerangka 

berpikir: 

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

Pre test terhadap kelas 

eksperimen dan kelas 

kontrol

Uji

Homogenitas 

Uji

Normalitas 

Pembelajaran menyimak 

menggunakan model 

Quantum Teaching
berbantuan media audio

Pembelajaran menyimak 

menggunakan pembelajaran 

langsung 

Observasi Pelaksanaan Model 

Quantum Teaching
berbantuan media audio

Posttest terhadap kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

Normalitas Homogenitas 

Uji Gain dan Uji T

Membandingkan kelas eksperimen dan kelas kontrol  

PERBEDAAN KELAS EKSPERIMEN 

DAN KELAS KONTROL 
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2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian 

ini adalah: Model Quantum Teaching berbantuan media audio berpengaruh 

terhadap keterampilan menyimak dongeng siswa kelas 2 SD Islam Hidayatullah 

Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian eksperimen tentang pengaruh model 

Quantum Teaching berbantuan media audio dapat disimpulkan bahwa model 

Quantum Teaching berbantuan media audio berpengaruh terhadap keterampilan 

menyimak dongeng siswa kelas 2 SD Islam Hidayatullah Semarang. Hal ini 

dilihat dari observasi pada saat pembelajaran berlangsung, kelas eksperimen yang 

diberi perlakuan model Quantum Teaching berbantuan media audio terdorong 

untuk memperhatikan materi simakan karena menggunakan penyampaian yang 

menarik dengan media audio, disamping itu pembelajaran yang berlangsung 

dibuat senyaman mungkin sesuai dengan dunia anak yang ceria sehingga siswa 

dengan mudah terbawa dan masuk dalam pembelajaran. Penyampaian materi yang 

dilakukan juga bersifat dua arah yang memancing jawaban dari siswa. Pada saat 

selesai pemberian materi siswa dituntut untuk mendemosntrasikan kedepan kelas, 

setelah itu guru mengulang kembali materi yang telah disampaikan sehingga 

siswa lebih mudah memahami materi karena adanya pengulangan.  

Sedangkan di kelas kontrol pembelajaran yang berlangsung dilakukan 

secara searah saja. Guru menyampaikan materi secara langsung tanpa media. 

Diawal pembelajaran siswa masih memperhatikan namun setelah berjalan 

penyampaian materi, perhatian siswa berkurang mengingat anak-anak di usia 

kelas rendah masih kesulitan memperhatikan dalam waktu yang lama terlebih apa 
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yang mereka perhatikan tidak menarik maka mereka akan lebih memilih 

melakukan hal lain. Pada saat penyampaian materi usai, guru bertanya kepada 

beberapa siswa mengenai hal yang belum jelas, namun guru tidak mengulangi 

kembali materi yang sebelumnya diberikan. Sehingga pemahaman siswa juga 

kurang. Pada saat menceritakan kembali siswa kelas eksperimen mempunyai 

percaya diri yang lebih bik dibanding pada kelas kontrol, karena saat 

pembelajaran menggunakan model Quantum siswa sudah dituntut aktif dan mau 

mendemondtrasikan jawaban mereka kedepan kelas. Hal inilah yang membuat 

kelas eksperimen lebih unggul dibandingkan dengan kelas kontrol.  

Dengan ini hipotesis yang berbunyi “Model Quantum Teaching

berbantuan media audio berpengaruh terhadap keterampilan menyimak dongeng 

siswa kelas 2 SD Islam Hidayatullah Semarang” dapat diterima

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoretis 

Model pembelajaran dan media berperan penting dalam mempengaruhi 

proses dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu model Quantum Teaching 

berbantuan media audio dapat dijadikan sebagai alternatif model pembelajaran 

yang mampu meningkatkan partisipasi, antusias, dan ketertarikan siswa dalam 

pembelajaran juga meningkatkan hasilnya.   

5.2.2 Saran Praktis 

5.2.2.1 Bagi siswa 

Siswa sebaiknya ikut berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran, sehingga 

pemahaman mengenai materi dapat dengan mudah sampai ke siswa. Implementasi 
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model Quantum Teaching berbantuan media audio dapat meningkatkan 

partisipasi, antusias dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran. 

5.2.2.2 Bagi guru 

 Guru hendaknya memilah dan memilih model pembelajaran dan 

menggunakan media dengan memanfaatkan lingkungan yang ada. Sehingga 

mampu membawa siswa melebur dan lebih mudah memahami materi yang 

diberikan.  

5.2.2.3 Bagi sekolah 

 Ada baiknya pihak sekolah memberikan monitoring terkait penggunaan 

model pembelajaran. Dengan harapan pembelajaran yang ada di sekolah menjadi 

lebih menarik dan efektif . 

5.2.2.4 Bagi peneliti selanjutnya 

 Peneliti yang akan menggunakan model Quantum Teaching berbantuan 

media audio dapat melakukan studi komparatif atau membandingkan model 

Quantum Teaching berbantuan media audio dengan model pembelajaran lain. 
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