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ABSTRAK  

 

Penelitian ini berisi tentang penggunaan media pembelajaran boneka tangan dalam 

meningkatkan keterampilan menyimak dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 066 

Halimun Bandung, pada sub tema Keberagaman Budaya Bangsaku. Penelitian ini 

didasari oleh keterampilan menyimak siswa yang belum mencapai hasil maksimal, 

masih rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa, paradigma guru yang beranggapan 

bahwa keterampilan menyimak akan dapat dipahami secara sendirinya tanpa harus 

diajarkan terlebih dahulu, penggunaan media pembelajaran belum variatif terutama 

dalam pembelajaran menyimak cerita anak, masih rendahnya kemampuan siswa dalam 

menyimak isi dari cerita anak, belum optimalnya kemampuan guru dalam menyajikan 

media pembelajaran yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tes dan 

Observasi. Berdasarkan pelaksanaan tindakan yang dilakukan sebanyak 3 siklus, secara 

keseluruhan telah menunjukan adanya peningkatan dari data awal proses pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan media pembelajaran boneka tangan 

dapat meningkatkan keterampilan menyimak dan hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat 

dilihat dari: pertama adanya peningkatan dalam penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (siklus I mencapai 78,25%, siklus II 88,25% dan siklus III  96,50%), 

kedua adanya peningkatan pelaksanaan pembelajaran (siklus I mencapai 77,75%, 

siklus II 88,5%, siklus III 97,25%), ketiga adanya peningkatan keterampilan menyimak 

siswa dari hasil penilaian observer (siklus I mencapai 73,33%, siklus II 90%, siklus III 

100%), keempat adanya peningkatan keterampilan menyimak siswa dilihat dari tes 

uraian berupa pretest dan posttest (siklus I mencapai 51,66%, siklus II 74,99%, siklus 

III 96,66%), kelima adanya peningkatan hasil belajar (siklus I 54,99%, siklus II 78,33%  

dan siklus III 96,66%), keenam adanya peningkatan sikap peduli (siklus I 36,66%, 

siklus II 74,99% dan siklus III 95%), ketujuh adanya peningkatan sikap santun (siklus 

I 38,33%, siklus II 74,99% dan siklus III 96,66%) dan kedelapan adanya peningkatan 

keterampilan (siklus I 39,99%, siklus II 74,99%  dan siklus III 96,66%). Kesimpulan 
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yang diperoleh dari penelitian ini adalah setelah diterapkannya media pembelajaran 

boneka tangan, maka keterampilan menyimak dan hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan, begitupun sikap peduli, sikap santun dan keterampilan. Dengan demikian 

pembelajaran tema indahnya kebersamaan pada sub tema Keberagaman Budaya 

Bangsaku, dengan menggunakan media pembelajaran boneka tangan dapat dijadikan 

salah satu media pembelajaran untuk diterapkan pada pembelajaran tematik. 
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