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ABSTRAK 

Kemampuan menyimak di dapat dari ketertarikan anak akan suatu kosa kata yang 

didengar dan dilihatnya melalui pemanfaatan penggunaan media audio visual. Dalam 

kenyataannya penggunaan media audio visual masih kurang diterapkan, ditemukan data 

observasi awal pada lembaga PAUD yang ada di Gugus 3 wilayah Kota Mataram hanya 3 

dari 7 lembaga yang menggunakan media audio visual, setara dengan 42,85%. Dapat 

dirumuskan masalah penelitian ini apakah terdapat pengaruh penggunaan media audio visual 

dalam mengembangkan kemampuan menyimak anak usia 5-6 tahun di TK Mutiara Hati 

tahun ajaran 2017/2018?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan media audio visual dalam mengembangkan kemampuan menyimak anak usia 5-

6 tahun di TK Mutiara Hati tahun ajaran 2017/2018. Metode penelitian yang digunakan ialah 

metode kuantitatif komperatif dengan pendekatan eksperimen. Desain dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Posttest-Only Control Design, dengan melakukan pengukuran pre-test 

(sebelum diberi perlakuan) dan post-test (setelah diberi perlakuan) penggunaan media audio 

visual. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh anak kelompok B2 yang berjumlah 11 

orang anak. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi dan dokumentasi. Teknik 

analisis data ialah menggunakan analisis Regresi Linear Sederhana. Dari hasil uji hipotesis 

yang dilakukan secara parsial ditemukan hasil Y = 30,478 – 1,082X1 dan ditemukan bahwa 

hasil dari nilai r ialah 0,811. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

penggunaan media audio visual dalam mengembangkan kemampuan menyimak anak usia 5-

6 tahun di TK Mutiara Hati tahun ajaran 2017/2018 sebesar 0,811 atau setara dengan 81,1%. 

Sehingga media audio visual diperlukan untuk mengembangkan kemampuan menyimak 

anak. 

Kata Kunci: Kemampuan Menyimak, Media Audio Visual 
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ABSTRACT 

 Listening skill can get though student’s interest in each particular vocabulary they 

have had heard and they can see the used of audio visual as media while teaching and 

learning process. In fact, the use of audio visual as a media has limited applying, it is found 

from the beginning observation in PAUD Gugus 3 in region of Mataram that only 3 out of 7 

PAUD were using audio visual as a media, which calculation was around 42,85%. It can be 

conclude that the main problem in this study was “how does the audio visual as a media can 

develop student’s listening skill of 5-6 years old in TK MUTIARA HATI Academic Year 

2017/2018?”. The purpose of this study was analyzing how does the audio visual as a media 

can developing student’s listening ability of 5-6 years old in TK MUTIARA HATI Academic 

Year 2017/2018. This study used quantitative research which approach to an experimental. 

Research design used in this study was Posttest-Only Control Design, which applying pre-

test and post-test using audio visual as a media. The subject in this study was the entire 

students of B2 group which consists of 11 students. Technique data collection was used 

observation and documentation. Technique data analysis was used analysis of Simple Linear 

Regression. From the hypothesis that being used which been done partially, it is found that Y 

= 30,478 – 1,082 X1 and the r was 0,811. In summary, the used of audio visual as a media to 

developing student’s listening skill of 5-6 years old in TK MUTIARA HATI Academic Year 

2017/2018 was in average 0,811 or equivalents to 81,1%. Moreover, audio visual as a media 

is a very important tools to use in order to developing student’s listening ability. 

 

Keywords: Listening ability, Audio-visual media 
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PENDAHULUAN 

Anak usia dini adalah individu 

yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang 

pesat bahkan dikatakan sebagai 

lompatan perkembangan, (Hidayati, 

Fahruddin dan Astawa, 2017: Volume 

1 No 2). Karakteristik anak usia dini 

sangat khas dan berbeda dengan orang 

dewasa, biasanya mereka akan lebih 

aktif, bersifat egosentris, berpikiran 

fantasi, bahkan memiliki rasa ingin 

tahu yang tinggi. Sehingga atas dasar 

itu pendidikan anak usia dini penting 

bagi pertumbuhan dan perkembangan 

anak. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 pasal 1 ayat 14 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan 

bahwa pendidikan anak usia dini 

merupakan serangkaian upaya 

sistematis dan terprogram dalam 

melakukan pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani serta rohani agar anak 

memiliki kesiapan untuk memasuki 

pendidikan lebih lanjut.  

Dalam Peraturan Menteri RI No. 

146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 

2013 Pendidikan Anak Usia Dini pasal 

5 ayat 1 berbunyi “Struktur kurikulum 

PAUD memuatprogram-

programpengembangan yang 

mencakup nilai agama dan moral, fisik 

motorik, kognitif, bahasa, sosial 

emosional dan seni.”  

Aspek perkembangan anak usia 

dini hendaklah harus berkembang 

dengan baik. Karena pada era modern 

seperti sekarang ini, anak usia 5-6 

tahun dituntut untuk mendapatkan 

pendidikan awal sebagai pembentukan 

kecerdasannya. Setiap lembaga 

pendidikan anak usia dini pasti akan 

menerapkan pembelajaran yang 

mampu mengembangkan keenam 

aspek perkembangan anak yaitu aspek 

fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial 

emosional, moral agama dan seni.  

Keterampilan dalam berbahasa 

dapat dilihat ketika anak mampu 
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berkomunikasi dengan baik. Menurut 

Tarigan (2015: 16) dalam bukunya 

berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan atau menyampaikan 

pikiran, gagasan, dan perasaan. Selain 

itu Tarigan juga menyatakan bahwa 

berbicara ialah suatu alat untuk 

mengomunikasikan gagasan-gagasan 

yang disusun serta dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

sang pendengar atau penyimak. 

Dengan demikian berbicara sangat 

berkaitan erat dengan perkembangan 

menyimak anak. 

Dalam kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas, diperlukan adanya media 

pembelajaran sebagai alat bantu 

mengajar yang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas proses belajar 

dan tentunya juga hasil belajar peserta 

didik. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran anak usia dini harus 

memenuhi standar edukatif 

(pendidikan), standar teknik, (langkah 

dan prosedur pembuatan), dan standar 

estetika (keindahan) (Halimatussa’diyah 

dan Fahruddin, 2017: Volume 8 No 2).  

Semakin berkembangnya teknologi 

informasi di era sekarang ini banyak 

media pembelajaran yang 

menggunakan teknologi informasi 

yang beragam bentuk seperti media 

audio visual yang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran di dalam 

kelas. Media audio visual mampu 

menghadapkan peserta didik pada 

objek melihat pesan-pesan pada suatu 

rangkaian informasi yang didengarnya.  

Media audio visual untuk 

pengajaran menurut Sudjana dan Rivai 

(2015: 129) merupakan bahan yang 

mengandung pesan yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemauan peserta didik, 

sehingga terjadi proses belajar – 

mengajar. Di dalam media audio 

visual, peneliti menggunakan film 

animasi karena perkembangan film 

animasi begitu pesat dan sangat 

menarik. Selain itu animasi merupakan 

suatu teknik dalam pembuatan karya 

audio visual yang berdasarkan pada 

pengaturan waktu, suara dan gambar 
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yang bergerak. Dari berbagai karya 

film animasi tersebut mampu 

menyampaikan pesan yang bermuatan 

nilai-nilai karakter melalui cerita yang 

ditampilkan, sehingga guru dapat 

memilih media yang tepat untuk 

keberhasilan pembelajaran di dalam 

kelas. 

Dalam kenyataannya, penggunaan 

media audio visual dalam proses 

pembelajaran kurang diterapkan di 

sekolah. Berdasarkan data observasi 

awal dapat diketahui bahwa lembaga 

PAUD yang berada di Gugus 3 

wilayah kota Mataram terdiri dari 7 

lembaga pendidikan. Namun, tidak 

semua lembaga menggunakan media 

audio visual dalam pembelajarannya. 

Hanya 3 dari 7 lembaga yang 

menggunakan media audio visual, 

setara dengan 42,85%. 

Hal ini dalam pembelajarannya di 

dalam kelas masih belum diterapkan 

dikarenakan kurangnya sarana serta 

pemahaman guru tentang cara 

mengaplikasikannya. Masih banyak 

lembaga sekolah yang menggunakan 

media hasil teknologi cetak dalam 

pembelajarannya seperti; majalah, 

buku, poster, foto dan lainnya. 

Dari latar belakang masalah 

tersebut di atas maka dilaksanakan 

penelitian dengan judul “Efektifitas 

Penggunaan Media Audio Visual 

Dalam Mengembangkan 

Kemampuan Menyimak Anak Usia 

5-6 Tahun Di TK Mutiara Hati 

Tahun Ajaran 2017/2018” 

Kemampuan Menyimak 

Tarigan (2015: 28) mengemukakan 

bahwa menyimak 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 disampaikan oleh pembicara 

melalui ujaran. Salain itu, Anderson, 

1972: 69 (dalam Tarigan, 2015: 30) 

menyatakan menyimak bermakna 

mendengarkan dengan penuh 

pemahaman dan perhatian serta 

apresiasi. Sedangkan, Brooks (dalam 

Tarigan, 2015: 3) menyatakan 
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menyimak dan berbicara merupakan 

kegiatan komunikasi dua arah secara 

langsung, merupakan komunikasi tatap 

muka atau face to face communication. 

Berbicara bukanlah sekedar 

pengucapan kata atau bunyi, tetapi 

merupakan suatu alat untuk 

mengekspresikan, menyatakan, 

menyampaikan, atau 

mengkomunikasikan pikiran, ide, 

maupun perasaan. Sementara itu, 

Dhieni (2006: 3.6) menjelaskan bahwa 

berbicara merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang 

berkembang dan dipengaruhi oleh 

keterampilan menyimak. Linguis 

(dalam Tarigan, 2015: 3) berkata 

bahwa “speaking is language”. 

Berbicara adalah suatu 

keterampilan berbahasa yang 

berkembang pada kehidupan anak, 

yang hanya didahului oleh 

keterampilan menyimak, dan pada 

masa tersebutlah kemampuan 

berbicara atau berujar dipelajari. 

Kemampuan berbicara berkaitan 

dengan kosa kata yang diperoleh anak 

dari kegiatan menyimak dan 

membaca.Dalam percakapan, jelas 

terlihat bahwa berbicara dan 

menyimak hampir-hampir merupakan 

proses yang sama (Anderson dalam 

Tarigan, 2015: 11). 

Ruth G. Strickland (dalam Tarigan, 

2015: 31) menyimpulkan adanya 

sembilan tahap menyimak yaitu: 

1) Menyimak berkala; 

2) Menyimak dengan perhatian 

dangkal; 

3) Setengah menyimak; 

4) Menyimak serapan; 

5) Menyimak sekali-sekali; 

6) Menyimak asosiatif; 

7) Menyimak dengan rekasi 

berkala; 

8) Menyimak secara seksama; 

9) Menyimak secara aktif; 

Tujuan orang menyimak sesuatu 

itu beraneka ragam, antara lain: 

1) Agar dapat memperoleh 

pengetahuan dari bahan ujaran 

pembicara, dengan perkataan lain 

dia menyimak untuk belajar. 

2) Menyimak dengan penekanan 

pada penikmatan terhadap 
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sesuatu dari materi yang 

diujarkan atau yang 

diperdengarkan atau 

dipagelarkan, pendeknya dalam 

hal ini menyimak untuk 

menikmati keindahan audial. 

3) Menyimak dengan maksud agar 

dia dapat menilai sesuatu yang 

disimak (baik-buruk, indah-jelak, 

tepat-ngawur, logis-tak logis, dan 

lainnya), singkatnyahal ini 

menyimak untuk mengevaluasi. 

4) Menyimak agar dia dapat 

menikmati serta menghargai 

yang disimaknya yang artinya 

menyimak untuk 

mengapresiasikan materi 

simakan. 

5) Menyimak agar dpat 

mengomunikasikan ide-ide, 

gagasan-gagasan, ataupun 

perasaan-perasaannya kepada 

orang lain dengan lancar dan 

tepat. 

6) Menyimak dengan maksud dan 

tujuan agar dapat membedakan 

bunyi-bunyi dengan tepat. 

Biasanya ini terlihat nyata pada 

seseorang yang sedang belajar 

bahasa asing. 

7) Menyimak dengan maksud agar 

dapat memecahkan masalah 

secara kreatif dan analisis, sebab 

dari pembicara, dia mungkin 

memperoleh banyak masukan 

berharga. 

8) Tekun menyimak prmbicara 

untuk meyakinkan dirinya 

terhadapt suatu masalah atau 

pendapat yang selama ini dia 

ragukan, yang artinya menyimak 

secara persuasif (Logan, et all 

dalam Tarigan, 2015: 61). 

Menyimak adalah suatu kegiatan 

yang merupakan suatu proses. Dalam 

proses menyimak pun terdapat tahap-

tahap, anatra lain: 

1) Tahap Mendengar; 

2) Tahap Memahami; 

3) Tahap Menginterpretasi;  

4) Tahap Mengevaluasi;  

5) Tahap Menanggapi (Logan, et 

all dalam Tarigan, 2015: 63). 
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Media Audio Visual 

Media audio visual, yaitu jenis 

media yang selain mengandung 

unsursuara juga mengandung unsur 

gambar yang bisa dilihat, misalnya 

rekamanvideo, berbagai ukuran film, 

slide suara, dan lain sebagainya. 

Kemampuanmedia ini dianggap lebih 

baik dan lebih menarik, sebab 

mengandung keduaunsur jenis media 

yang pertama dan kedua. 

Media audio visual merupakan 

salah satu jenis mediapembelajaran 

yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. Rohani (2014: 97) 

menyatakan bahwa media audio visual 

adalah media indtruksional modern 

yang sesuai dengan perkembangan 

zaman (kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi), meliputi media yang 

dapat dilihat, didengar dan yang dapat 

dilihat dan didengar. 

Sementara itu Asra (2007: 5.6) 

(dalam Setiawan, Khair dan 

Siswantoro, 2013) mengungkapkan 

bahwa mediaaudio visual yaitu media 

yang dapat dilihat sekaligus dapat 

didengar,seperti film bersuara, video, 

televisi, dan sound slide. Selain itu, 

Arsyad (2016: 141) menyatakan 

bahwa media audio visual berasal dari 

kata media yang berarti bentuk 

perantara yang digunakan oleh 

manusia untuk menyampaikan atau 

menyebar ide, gagasan, atau pendapat 

sehingga ide, pendapat atau gagasan 

yang dikemukakan itu sampai kepada 

penerima yang dituju.  

 Dale (dalam Arsyad, 2016: 27) 

mengatakan media audio visual adalah 

media pengajaran dan media 

pendidikan yang mengaktifkan mata 

dan telinga peserta didik dalam waktu 

proses belajar mengajar berlangsung. 

Contoh dari media audio visual 

adalahprogram video/televisi 

pendidikan, video/televisi 

instruksional, danprogram slide suara 

(sound slide). 

Berdasarkan penjelasan di atas 

dapat disimpulkan bahwa mediaaudio 

visual merupakan media yang dapat 

digunakan dalam proses belajar 

mengajar dengan melibatkan 

pendengaran dan penglihatansekaligus 

dalam satu proses atau kegiatan yang 

digunakan untuk menyampaikan 
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pesan-pesan maupun materi 

pembelajaran. Dengan kata lain media 

audio visual adalah rangkaian gambar 

elektronik yang disertai unsur audio 

yang dituangkan pada pita video dan 

dapat dilihat melalui alat pemutar 

video player dan jika dalam bentuk 

VCD maka menggunakan VCD player 

yang dihubungkan ke monitor televisi. 

Contohmedia audio visualadalah film, 

video, program TV, slide suara (sound 

slide) dan lain-lain.  

Jenis Media Audio visual menurut 

Djamarah dan Zain, 2007: 124 (dalam 

Purwono, dkk. 2014) media audio 

visual dibagi menjadi dua yaitu:  

1) Audio visual diam, yaitu media 

yang menampilkan suara dan 

gambar seperti bingkai suara 

(sound slide).  

2) Audio visual gerak yaitu media 

yang dapat menampilkan unsur 

suara dan gambar bergerak 

seperti film dan video. 

Tabel 1: Kelebihan dan Kelemahan 

Media Audio Visual 

 

Kelebihan Kelemahan 

Film dan video 

dapat melengkapi 

Pengadaan 

film dan video 

pengalaman dasar 

siswa. 

umumnya 

memerlukan 

biaya mahal 

dan waktu 

yang banyak. 

Film dan video 

dapat 

menggambarkan 

suatu proses 

secara tepat yang 

dapat disaksikan 

secara berulang-

ulang jika perlu. 

Tidak semua 

siswa mampu 

mengikuti 

informasi 

yang ingin 

disampaikan 

melalui film 

tersebut. 

Di samping 

mendorong dan 

meningkatkan 

motivasi film dan 

video 

menanamkan 

sikap-sikap dan 

segi afektif 

lainnya.  

Film dan 

video yang 

tersedia tidak 

selalu sesuai 

dengan 

kebutuhan dan 

tujuan belajar 

yang 

diinginkan, 

kecuali 

dirancang dan 

diproduksi 

khusus untuk 

kebutuhan 

sendiri. 

Film dan video 

yang mengandung 

nilai-nilai positif 

dapat 

mengundang 

pemikiran dan 

pembahasan 

dalam kelompok 

siswa. 

Film dan video 

dapat menyajikan 

peristiwa yang 

berbahaya jika 

dilihat secara 

langsung. 

Film dan video 

dapat ditunjukkan 

kepada kelompok 

besar atau 

kelompok kecil, 
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kelompok yang 

heteroge, maupun 

perorangan.  

Film yang dalam 

kecepatan normal 

memakan waktu 

satu minggu dapat 

ditampilkan 

dalam satu atau 

dua menit. 

 

Langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan media audio visual 

dapat dilukiskan pada gambar 1 

dibawah ini: 

Gambar 1: Langkah-Langkah 

Penggunaan Media Audio 

Visual(Sumarno, 2011: 

Blog.elearning-unesa.ac.id). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh penggunaan media 

audio visual dalam mengembangkan 

kemampuan menyimak anak usia 5-6 

tahun. Berdasarkan sifat 

permasalahannya, penelitian ini 

tergolong penelitian uji pengaruh 

(korelasi) dengan jenis data yang 

digunakan ialah data kuantitatif.  

Lokasi yang dijadikan tempat 

penelitian ialah di TK Mutiara Hati, 

Karang Sukun, Mataram dengan 

jumlah kelas ialah 4 ruang kelas yang 

di mana 3 kelas merupakan kelompok 

B dan 1 Kelas kelompok A. 

Penelitianini menggunakan True 

Experimental Design sebagai bentuk 

desain penelitian eksperimen. Karena 

pada desain ini peneliti dapat 

mengontrol semua variabel luar yang 

mempengaruhi jalannya eksperimen. 

Ciri utama dari true experiment design 

adalah sampel yang digunakan untuk 

eksperimen maupun kelompok kontrol 

diambil secara random dari populasi 

tertentu (Sugiyono, 2017: 75). Dengan 

demikian, peneliti akan menggunakan 

Teknik desain Posstest-Only Control 

Design, yang dalam desain ini terdapat 

dua kelompok yang masing-masing 

dipilih secara random (R). Kelompok 

pertama diberi perlakuan (X) dan 

kelompok yang lain tidak (Sugiyono, 

2017: 75).  

Dalam penelitian ini sampel yang 

digunakan ialah kelompok B yang 

berusia 5-6 tahun di TK Mutiara Hati 
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yang dipilih secara random. Dari 

ketiga kelompok B yang ada di TK 

Mutiara Hati, pemilihan sampel yang 

akan dijadikan sebagai kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol 

dilakukan dengan sistem kocok atau 

sering dikenal dengan sistem arisan.  

Sesuai dengan hasil random 

sampling tersebut dapat ditentukan 

bahwa kelompok B2 sebagai sampel 

untuk kelompok eksperimental dan B1 

sebagai sampel untuk kelompok 

kontrol. Kelompok eksperimental 

adalah kelompok yang memiliki 

pengalaman yang sama dimanipulasi. 

Sedangkan kelompok kontrol adalah 

kelompok pembanding yang 

diperlakukan sama seperti kelompok 

eksperimen, kecuali faktor yang 

dimanipulasi. Kelompok kontrol 

berfungsi sebagai pembanding efek 

kondisi yang dimanipulasi (Santrock, 

2017: 21). 

Dalam penelitian ini kelompok 

eksperimen akan diberikan treatment 

(perlakuan) dan kelompok kontrol 

tidak. Adanya kelompok kontrol ialah 

untuk membandingkan tingkat hasil 

dari adanya pemberian perlakuan pada 

kelompok ekperimen serta data yang 

akan dianalisis ialah kelompok 

eksperimen saja. 

Adapun tahap perlakuan yang 

diberikan dapat dilihat pada tabel 2 

sebgai berikut: 

Tabel 2: Tahap-tahap Perlakuan 

 

Data penelitian dalam menilai 

kemampuan menyimak anak 

dikumpulkan melalui observasi dan 

dokumentasi sesuai dengan instrumen 

yang telah dibuat. Penilaian pada 

masing-masing indikator pencapaian 

anak dinilai berdasarkan skor, dengan 

pembagian sebagai berikut: 

Skor 1 = Belum Berkembang (BB)   

Skor 2= Mulai berkembang (MB)  

Skor 3= Berkembang Sesuai Harapan 

(BSH) 

Skor 4 = Berkembang Sangat Baik 

(BSB) 
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Data yang ditemukan akan 

dianalisis secara menggunakan regresi 

linear sederhana, dengan rumus: 

�̂�= a + bX (Hartono, 

2015:160) 

Dengan a= konstanta (bilangan 

konstan)   b = 

koefisien arah regresi 

a = 
(∑𝑌)(∑𝑋2)−(∑𝑋)(∑𝑋𝑌)

𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2  

b = 
𝑛∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑋𝑌)

𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Adapun data hasil Pre-Test dan 

Post-Test kemampuan menyimak anak 

kelompok B2 dapat dilihat pada tabel 3 

di bawah ini. 

Tabel 3: Data Pre-Test Kemampuan 

Menyimak Anak Kelompok B 

Kelompok B2 Kelompok B1 

No. Nama 

Inisial 
Skor 

No. Nama 

Inisial 
Skor 

1. Hz 40 1. Kz 45 

2. Lf 45 2. Br 42 

3. Nb 28 3. Tz 25 

4. I 37 4. Kv 52 

5. Ar 30 5. Dv 48 

6. Al 33 6. Ag 42 

7. Ky 33 7. Sf 40 

8. Nv 28 8. Af 37 

9. Cc 32 9. Ag 38 

10. Tg 30 10. Pr 48 

11. Crt 38    

∑ 374 ∑ 417 

 

Setelah diberikan perlakuan 

(treatment) penggunaan media audio 

visual sebanyak 4 kali, dapat diketahui 

ke-11 sampel mengalami peningkatan 

dan terdapat perbedaan skor akhir pada 

kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Data Post-Test dapat di 

lihat pada tabel 4 di bawah ini: 

Tabel 4.2: Data Post-Test 

Kemampuan Menyimak Anak 

Kelompok B2 

Kelompok B2 Kelompok B1 

No. Nama 

Inisial 
Skor 

No. Nama 

Inisial 
Skor 

1. Hz 80 1. Kz 43 

2. Lf 77 2. Br 38 

3. Nb 63 3. Tz 25 

4. I 68 4. Kv 45 

5. Ar 62 5. Dv 47 

6. Al 73 6. Ag 38 

7. Ky 70 7. Sf 43 

8. Nv 57 8. Af 40 

9. Cc 60 9. Ag 38 

10. Tg 63 10. Pr 55 

11. Crt 67    

∑ 740 ∑ 412 
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Berdasarkan data Post-Test 

Kemampuan Menyimak Anak 

Kelompok B2 (setelah diberikan 

perlakuan) di atas, dapat diketahui 

terjadi peningkatan pada ke-11 sampel. 

Skor tertinggi ialah 80 dan skor 

terendah ialah 57 dengan jumlah akhir 

sebesar 740. 

 

 

1. Sebelum diberikan perlakuan 

(Pre-test) 

Sebelum diberikan perlakuan, 

kemampuan menyimak anak 

kelompok B2 masih kurang baik. 

Ketika peneliti mengamati 

kemampuan menyimak anak sebelum 

dilakukan perlakuan, peneliti lebih 

banyak memberikan skor 1-2 pada 

instrumen penelitian kemampuan 

menyimak anak usia 5-6 tahun di 

kelompok B2. Sehingga, skor akhir 

setiap anak <50 dengan skor tertinggi 

ialah 45 dan skor terendah ialah 28 dan 

jumlah akhir sebesar 374. Hal tersebut 

dikarenakan belum diberikan kegiatan 

yang mampu meningkatkan 

kemampuan menyimak anak, seperti 

penggunaan media audio visual. 

Dimana, kegiatan mendongeng 

menggunakan media leptop, speaker 

(pengeras suara) sebagai alat bantu 

kegiatan yang ditayangkan 

menggunakan LCD. 

2. Setelah diberikan perlakuan 

(Post-test) 

Setelah diberikan perlakuan, 

kemampuan anak mengalami 

peningkatan. Ketika diberikan 

perlakuan anak-anak lebih terfokus 

dan tertarik dalam menyimak suatu 

dongeng yang ditampilkan 

menggunakan LCD. Dapat diketahui 

ketika peneliti menggunakan 

instrumen penelitian kemampuan 

menyimak anak 5-6 tahun untuk 

mengamati dan memberikan skor lebih 

banyak 3-4 poin. Sehingga, anak-anak 

kelompok B2 memperoleh skor rata-
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rata >50 dengan skor terendah ialah 57 

dan skor tertinggi ialah 80 dan jumlah 

akhir sebesar 740. 

Peningkatan ini terjadi dikarenakan 

pemberian perlakuan penggunaan 

media audio visual pada anak dapat 

menarik perhatian anak sehingga anak-

anak lebih menyimak suatu dongeng 

yang ditampilkan pada layar LCD 

yang dibantu oleh perangkat tambahan 

lainnya seperti leptop dan speaker 

(pengeras suara) sehingga anak lebih 

memahami dan mampu mengetahui 

cerita dongeng yang disampaikan. 

3. Perbandingan Pre-test dan Post-

test 

Berdasarkan hasil data yang 

diperoleh di atas, diperoleh skor akhir 

dari ke-11 sampel yang berbeda 

sebelum diberikan perlakuan. Terjadi 

peningkatan pada kemampuan anak 

yang dapat dilihat dari meningkatnya 

skor akhir yang diperoleh setiap anak. 

Dari hasil analisis data yang telah 

diperoleh dan telah dilakukan uji 

hiptesis menunjukkan bahwa data 

signifikan. Yang berarti terdapat 

pengaruh penggunaan media audio 

visual dalam mengembangkan 

kemampuan menyimak anak usia 5-6 

tahun di TK Mutiara Hati tahun ajaran 

207/2018.  

Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-

rata yang diperoleh anak setelah 

diberikan perlakuan (post-test) lebih 

tinggi dibandingkan dengan sebelum 

diberikan perlakuan (pre-test). 

Dimana, ketika sebelum diberikan 

perlakuan masih banyak indikator 

pencapaian pada instrumen penelitian 

yang belum tercapai oleh anak 

sehingga peneliti memberikan skor 1-2 

yang menunjukkan bahwa kemampuan 

menyimak anak belum berkembang. 

Perolehan skor akhir anak rata-rata 

<50 dengan jumlah akhir sebesar 374. 

Setelah diberikan perlakuan pada anak 

sebanyak 4 kali, terdapat perubahan 

dalam kemampuan mneyimak anak 

yang dibuktikan dengan jumlah skor 

yang mengalami peningkatan yaitu 

jumlah rata-rata skor yang diperoleh 

anak >50 dengan jumlah skor akhir 

yaitu sebesar 740. 
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Selain itu, untuk membuktikan 

seberapa besar ke-11 sampel 

mengalami peningkatan sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan, peneliti 

menganalisis data dengan teknik 

regresi linear sederhana. Ditemukan 

bahwa hasil analisis menunjukkan Ha 

diterima dan H0 ditolak. Sehingga 

penggunaan media audio visual 

memiliki pengaruh terhadap 

kemampuan menyimak anak usia 5-6 

tahun di TK Mutiara Hati tahun ajaran 

2017/2018 sebesar 0,811 atau setara 

dengan 81,1%. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

penggunaan media audio visual dalam 

mengembangkan kemampuan 

menyimak anak usia 5-6 tahun di TK 

Mutiara Hati tahun ajaran 2017/2018. 

Hal ini dibuktikan dari hasil penilaian 

pre-test dan post-test pada kelompok 

eksperimen menunjukkan bahwa hasil 

post-test lebih besar daripada pre-test. 

Rata-rata data hasil pre-test yaitu 

34,00 sedangkan rata-rata data hasil 

post-test yaitu sebesar 67,27. Pada 

kelompok kontrol diketahui data awal 

pre-test lebih besar dibandingkan 

kelompok eksperimen, namun hasil 

post-test menunjukkan penurunan. 

Dapat dilihat bahwa rata-rata awal 

hasil pre-test ialah sebesar 41,70 

sedangkan data hasil post-test ialah 

sebesar 41,20, dimana terjadi 

penurunan sebesar 0,50 pada hasil 

post-test. 

Setelah dilakukan uji hipotesis, 

dapat dibuktikan pula Ha diterima dan 

H0 ditolak. Hal ini dibuktikan melalui 

analisis data menggunakan regresi 

linear sederhana yang menunjukkan 

bahwa hipotesis β0 memperoleh hasil t-

hitung sebesar 3,404 dengan 

Sigsebesar 0,008 dimana taraf 

signifikansi ini lebih kecil dari 𝛼 =

0,05. Karena Sig<𝜶 maka H0 ditolak. 

Kemudian pada pengujian hipotesis β1 

memperoleh hasil t hitung sebesar 

4,156 dengan Sigsebesar 0,002. 

Karena Sig<𝜶 maka H0 ditolak. Dari 

pengujian hipotesis dapat ditemukan 

pengaruh sebesar 8,11 atau setara 

dengan 81,1% pada penggunaan media 

audio visual dalam mengembangkan 
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kemampuan menyimak anak usia 5-6 

tahun. Jadi, penggunaan media audio 

visual dalam pembelajaran di dalam 

kelas memiliki pengaruh yang cukup 

efektif dalam mengembangkan 

kemampuan menyimak anak. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah ditemukan, adapun beberapa 

saran yang dapat diberikan, 

diantaranya: 

1. Pendidik 

Kurangnya fasilitas penunjang 

pembelajaran menjadikan kegiatan 

belajar mengajar kurang kondusif. 

Hendaknya sekolah memiliki sarana 

prasarana penunjang pemeblajaran 

seperti LCD sehingga pembelajaran di 

dalam kelas dapat tertata dengan baik. 

Guru tidak perlu menjelaskan panjang 

lebar sebagai pembuka wawasan anak 

sebelum melakukan kegiatan dan anak 

akan lebih kondusif ketika melihat 

suatu informasi yang ditampilkan di 

layar. Selain itu hendaknya guru 

memahami cara mengaplikasikan 

teknologi yang ada agar dapat 

memudahkannya dalam mengajar di 

dalam kelas. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti yang selanjutnya, 

hendaknya lebih meningkatkan 

variabel yang akan diteliti serta lebih 

memperluas wilayah penelitian dan 

sampel yang dijadikan objek 

penelitian. Selain itu, indikator-

indikator yang diteliti lebih jelas dan 

terukur sehingga dapat memudahkan 

peneliti dalam memperoleh data di 

lapangan. Perlu juga sebagai seorang 

peneliti untuk memahami teknik 

analisis data yang akan digunakan, 

sehingga dapat memudahkan peneliti 

dalam menganalisis suatu data yang 

ditemukan di lapangan. 
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