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ABSTRAK
Yuniarti, Hanifah. 2013. Penerapan Model Think Pair Share dengan Video
Pembelajaran Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas III
SDN Karanganyar 02 Semarang. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. Sri Susilaningsih, S.Pd,
M.Pd. dan Pembimbing II Dra. Nuraeni Abbas, M.Pd.
Pembelajaran bahasa Indonesia harus menggambarkan penguasaan pengetahuan,
keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia. Terdapat empat keterampilan berbahasa
yang dipelajari dalam pembelajaran bahasa Indonesia, salah satunya adalah keterampilan
berbicara. Tujuan keterampilan berbicara adalah untuk mengekspresikan, menyatakan
serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berdasarkan data awal yang
didapatkan melalui observasi di kelas III SDN Karanganyar 02 Semarang ditemukan
permasalahan dalam pembelajaran. Guru belum menggunakan model yang inovatif,
sehingga siswa kurang temotivasi, berdampak pada rendahnya keterampilan guru dan
aktivitas siswa. Hal ini mengakibatkan keterampilan berbicara siswa sangat rendah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1)apakah dengan menggunakan model
Think Pair Share dengan video pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru
dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas III SDN Karanganyar 02
Semarang? (2)apakah dengan menggunakan model Think Pair Share dengan video
pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan
berbicara siswa kelas III SDN Karanganyar 02 Semarang? (3)apakah dengan
menggunakan model Think Pair Share dengan video pembelajaran dapat meningkatkan
keterampilan berbicara dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas III SDN
Karanganyar 02 Semarang. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan keterampilan
guru, aktivitas siswa dan meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran
melalui model Think Pair Share dengan video pembelajaran.
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan 3 siklus. Pada tiap siklus dilaksanakan
dalam 1 pertemuan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan
refleksi. Subjek penelitian ini terdiri dari guru dan siswa kelas III SDN Karanganyar 02
Kota Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, observasi,
dokumentasi,wawancara, dan catatan lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru pada siklus 1 mendapatkan
skor 28 dengan kriteria cukup, siklus 2 mendapatkan skor 32 dengan kriteria baik, dan
siklus 3 mendapatkan skor 34 dengan kriteria baik. Aktivitas siswa pada siklus 1
mendapatkan skor 15,9 dengan kriteria cukup, siklus 2 mendapatkan skor 19,6 dengan
kriteria baik, dan siklus 3 mendapatkan skor 20,5 dengan kriteria baik. Hasil belajar siswa
siklus 1 mendapatkan nilai rata-rata 57,5 dengan ketuntasan klasikal 60 %, siklus 2
sebesar 65 dengan kriteria ketuntasan klasikal 70 %, dan siklus 3 mendapatkan rata-rata
sebesar 70 dengan kriteria ketuntasan 80 %.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model Think Pair
Share dengan video pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa,
dan keterampilan berbicara siswa kelas III SDN Karanganyar 02 Semarang. Saran dari
penelitian ini adalah guru dapat menerapkan model Think Pair Share dengan video
pembelajaran sebagai alternatif solusi untuk meningkatkan keterampilan guru agar lebih
inovatif, aktivitas siswa agar dapat aktif berpartisipasi dan keterampilan berbicara siswa
dalam pembelajaran bahasa Indonesia meningkat.
Kata kunci : keterampilan berbicara, Think Pair Share, video pembelajaran
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Visi pendidikan nasional bangsa Indonesia adalah terwujudnya sistem
pendidikan

sebagai

pranata

sosial

yang

kuat

dan

berwibawa

untuk

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia
yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang
selalu berubah, hal ini berimbas pada prinsip penyelenggaraan pendidikan yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu pendidikan
diselenggaraakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta
didik yang berlangsung sepanjang hayat. Implikasi dari prinsip ini bergesernya
paradigma proses pembelajaran yang dulunya proses pembelajaran beralih
menjadi paradigma pembelajaran. (Munib, 2007: 68)
Pendidilan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila untuk
mewujudkan manusia yang berkualitas, yaitu dengan pemberdayaan peserta didik.
Pemberdayaan peserta didik diimplikasikan dari proses pembelajaran yang baik
dan secara inovatif. Hal tersebut kemudian diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19
yang berbunyi “Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan
menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
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prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”. Menciptakan pembelajaran
yang sesuai dengan amanat di atas tentu membutuhkan sebuah standar yang
menjadi tempat awal menyusun sebuah pembelajaran yang berkualitas. Dengan
standar pendidikan nasional yang dikembangkan melalui kurikulum saat ini yaitu
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disesuaikan dengan keadaan
sekolah masing-masing daerah, diharapkan mampu menjadikan pengembangan
kurikulum pembelajaran semakin berkualitas. (Soeprapto, 2008: 6-7)
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 36 dan 37 menyebutkan bahwa
pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada
semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversikan
sesuai dengan satuan pendidikan, potensi, daerah, dan peserta didik. kurikulum
pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memuat : (1) pendidikan
agama, (2) pendidikan kewarganegaraan. (3) bahasa, (4) matematika, (5) ilmu
pengetahuan alam, (6) ilmu pengetahuan sosial, (7) seni dan budaya, (8)
pendidikan jasmani dan olahraga, (9) keterampilan/kejujuran, dan (10) muatan
lokal (SISDIKNAS, 2005:18-19).
Implementasinya kepala sekolah, guru, dan pengembang kurikulum
menggunakan acuan standar isi untuk mengembangkan kurikulum, kurikulum
yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun
2006 adalah KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bahasa memiliki
peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik
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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 dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan
menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada
dalam dirinya. 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. (Depdiknas, 2006: 231)
Dalam praktik pelaksanaan pembelajaran, hendaknya guru meningkatkan
kualitas pembelajaran agar potensi-potensi yang ada dalam diri siswa dapat
tereksplorasi dengan baik dan berkembang secara optimal. 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 dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan
menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada
dalam dirinya. 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. (KTSP, 2007)
Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah (1)
berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang
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berlaku, baik secara lisan maupun 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 memanfaatkan karya sastra untuk memperluas
wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (6) menghargai dan
membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan
intelektual manusia Indonesia. Pembelajaran berbahasa dan
bersastra Indonesia mencakup empat aspek yaitu menyimak,
berbicara, membaca, dan menulis. (KTSP, 2007).
Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi
artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan menyatakan serta menyampaikan
pikiran, gagasan dan perasaan (Tarigan, 2008: 16). Galda (dalam Supriyadi, 2005:
178) menyatakan bahwa keterampilan berbicara di SD merupakan inti dari proses
pembelajaran bahasa di sekolah, karena dengan pembelajaran berbicara siswa
dapat berkomunikasi di dalam maupun di luar kelas sesuai dengan perkembangan
jiwanya. Pendapat tersebut didukung oleh Farris (dalam Supriyadi, 2005: 179)
yang menyatakan bahwa pembelajaran keterampilan berbicara penting diajarkan
karena dengan keterampilan itu seorang siswa akan mampu mengembangkan
kemampuan berpikir, membaca, menulis, dan menyimak. Kemampuan berpikir
tersebut akan terlatih ketika mereka mengorganisasikan, mengonsepkan, dan
menyederhanakan pikiran, perasaan, dan

ide kepada orang lain secara lisan.

Bahasa sendiri mempunyai bentuk dasar berupa ucapan atau lisan jadi jelas bahwa
belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar berkomunikasi, dan komunikasi itu
adalah berbicara.
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Pembelajaran bahasa Indonesia yang terjadi di sekolah-sekolah tidak
seperti yang diharapkan oleh Depdiknas. Berdasarkan Naskah Akademik Kajian
Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Indonesia (2007: 9) ditemukan
bahwa masih banyak permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran bahasa
Indonesia. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan
belum menggunakan multimedia. Sehingga siswa kurang termotivasi dalam
pembelajaran.
Gambaran pelaksanaan pembelajaran bahasa

Indonesia

di atas,

merupakan gambaran pembelajaran yang terjadi di SDN Karanganyar 02. Proses
pembelajaran yang dilakukan masih menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa
Indonesia pada aspek keterampilan berbicara masih belum optimal. Data hasil
observasi yang dilakukkan peneliti, membuktikan bahwa kurang maksimalnya
keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia menjadi kendala utama
antara lain guru kurang maksimal dalam menggunakan model pembelajaran
inovatif dan kurang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu
media yang digunakan belum difungsikan secara maksimal.
Kepasifan siswa juga terjadi dalam kegiatan diskusi kelompok. Pada
kegiatan diskusi hanya beberapa siswa yang

menyampaikan pendapat untuk

menyelesaikan lembar kerja siswa yang diberikan oleh guru. Keberanian siswa
dalam mengungkapkan pendapat, ide dalam diskusi kelompok masih sangat
kurang. Diskusi banyak didominasi oleh beberapa siswa sedangkan yang lain
tidak berpartisipasi aktif. Hal ini menyebabkan tujuan dari kerja kelompok untuk
mengaktifkan seluruh siswa dalam keterampilan berbicara tidak tercapai. Pada
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pembelajaran keterampilan berbicara, guru lebih cenderung menilai kompetensi
siswa melalui penilaian hasil belajar bukan penilaian unjuk kerja. Sehingga hasil
belajar keterampilan berbicara berupa tes tersebut tidak sesuai

dengan

keterampilan berbicara.. Berkaitan dengan penggunaan media dalam proses
pembelajaran,

guru

belum

menggunakan

multimedia.

Sehingga

dalam

pembelajaran siswa kurang termotivasi dan akhirnya akan berpengaruh pada tidak
tercapainya kompetensi keterampilan berbicara.
Permasalahan di atas juga didukung oleh data kuantitatif yang diperoleh
peneliti berupa data dokumen. Data hasil penilaian keterampilan berbicara bahasa
Indonesia siswa juga menunjukkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia yang
rendah. Berdasarkan data dokumen penilaian unjuk kerja keterampilan berbicara
siswa semester ganjil tahun pelajaran 2011/2012, menunjukkan bahwa sebagian
besar siswa dalam pembelajaran belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal
(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 70. Siswa yang mendapat nilai di atas
kriteria ketuntasan minimal yaitu 70, sebanyak 14 siswa dari 40 siswa. Ini berarti
bahwa 65% dari jumlah seluruh siswa belum mencapai KKM. Hal ini didukung
oleh hasil wawancara guru SD kelas III SDN Karanganyar 02 bahwa hasil
pembelajaran memang belum menampakkan hasil yang maksimal dikarenakan
siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran.
Untuk mengatasi kendala yang terjadi, peneliti memilih solusi untuk
meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia di kelas III SDN
Karanganyar 02 melalui penerapan model Think Pair Share dengan video
pembelajaran. Model Think Pair Share diterapkan dalam rangka

untuk
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meningkatkan ketrampilan berbicara karena model Think Pair Share dapat
meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat suatu informasi dan seorang
siswa juga dapat belajar dari siswa lain serta saling menyampaikan idenya untuk
didiskusikan sebelum disampaikan di depan kelas. Model Think-Pair-Share dapat
mengembangkan keterampilan berfikir dan menjawab dalam komunikasi antara
satu dengan yang lain, serta bekerja saling membantu dalam kelompok kecil. Hal
ini sesuai dengan pengertian dari model Think-Pair-Share yang dikemukakan oleh
Huda (2012: 136) bahwa “Think-Pair-Share adalah pembelajaran yang
memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain,
mengoptimalkan partisipasi siswa, memberi kesempatan banyak kepada siswa
untuk menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan
pengertian dari pendekatan kooperatif Think-Pair-Share itu sendiri, sebagaimana
yang dikemukakan oleh Lie (2002: 57) bahwa “Think-Pair-Share adalah
pembelajaran yang memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri dan
bekerjasama dengan orang lain. Dengan demikian jelas bahwa melalui model
pembelajaran Think Pair Share, siswa secara langsung dapat memecahkan
masalah, memahami suatu materi secara berkelompok dan saling membantu
antara satu dengan yang lainnya, membuat kesimpulan (diskusi) serta
mempresentasikan di depan kelas sebagai salah satu langkah evaluasi terhadap
kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
Kelebihan dari model Think Pair Share adalah optimalisasi partisipasi
siswa. Dengan metode klasikal yang memungkinkan hanya satu siswa maju dan
membagikan hasilnya untuk seluruh kelas, model Think Pair Share ini memberi
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kesempatan sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada siswa untuk dikenali dan
menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain (Huda, 2012: 136).
Dalam suatu pembelajaran media mempunyai peran penting dalam
tercapainya

tujuan.

Untuk

membantu

efektivitas

proses

pembelajaran,

dibutuhakan media yang kreatif dan inovatif. Salah satunya video pembelajaran,
video pembelajaran memaparkan keadaan real dari suatu proses, fenomena atau
kejadian sehingga dapat memperkaya pemaparan. Suatu pengajaran akan lebih
efektif

apabila

objek

dan

kejadian

menjadi

bahan

pengajaran

dapat

divisualisasikan secara realistik menyerupai keadaan yang sebenarnya. (Hamdani,
2011: 254)
Berbagai hasil penelitian menggunakan model Think Pair Share
menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi masalah pada pembelajaran bahasa
Indonesia. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukkan oleh Aninditya Sri
Nugraheni tahun 2012 yang berjudul Optimalisasi Strategi Cooperative Learning
Tipe Think-Pair-Share (TPS) Untuk Meningkatkan Kompetensi Berbicara Siswa
Kelas V MI. Hasil penelitian membuktikkan bahwa aktivitas siswa dalam aspek
berbicara mengalami peningkatan dan mengubah perilaku ke arah yang lebih baik
pada siswa. Penelitian serupa dilakukan oleh Ari Yunita Ningsih tahun 2011
yang berjudul Penggunaan

Media

Kelereng

Dalam Model Pembelajaran

Kooperatif (Think Pair Share) Untuk Meningkatkan Kemampuan
Siswa

Kelas

II

SD

Negeri

01

Dagen

Jaten Karanganyar yang

membuktikkankan terjadi peningkatan hasil belajar kemampuan
perkalian.

Berhitung

berhitung
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Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan
keterampilan berbicara pada pembelajaran bahasa Indonesia. Model Think Pair
Share dengan video pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam
berbicara karena siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti akan
mengkaji melalui penelitian tindakan kelas dengan judul ”Penerapan Model Think
Pair Share

dengan Video Pembelajaran untuk Meningkatkan Keterampilan

Berbicara Siswa Kelas III SDN Karanganyar 02 Semarang”.

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:
1.2.1.1 Rumusan Masalah Umum
Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas
III SDN Karanganyar 02 Semarang?
1.2.1.2 Rumusan Masalah Khusus
1. Apakah model Think Pair Share dengan video pembelajaran dapat
meningkatkan

keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan

berbicara pada siswa kelas III SDN Karanganyar 02 Semarang?
2. Apakah model Think Pair Share dengan video pembelajaran dapat
meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara
pada siswa kelas III SDN Karanganyar 02 Semarang?
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3. Apakah model Think Pair Share dengan video pembelajaran dapat
meningkatkan

keterampilan berbicara

pada siswa

kelas III SDN

Karanganyar 02 Semarang?
1.2.2 Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka alternatif tindakan yang
dilakukkan untuk meningkatkan keterampilan berbicara yaitu dengan
melakukkan penelitian tindakan kelas yang direncanakan tiga siklus melalui
model Think Pair Share dengan video pembelajaran.
Adapun langkah pembelajaran model Think Pair Share dengan video
pembelajaran, sebagai berikut :
1) Guru memberikan apersepsi
2) Guru menayangkan video pembelajaran di dalam pembelajaran
3) Siswa mengamati video pembelajaran yang telah ditanyangkan guru
4) Guru mengajukan pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan materi
yang akan dibahas sesuai dengan video pembelajaran yang telah
ditayangkan
5) Siswa memikirkan jawabannya pertanyaan secara individual. (Think)
6) Siswa berkelompok berpasangan untuk berdiskusi .
7) Siswa menyatukan jawaban pada tahap diskusi berpasangan. (Pair)
8) Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi dengan keseluruhan kelas
yang telah mereka bicarakan pada tahap berpasangan sebelumnya (Share)
9) Siswa dibantu oleh guru memberikan kesimpulan.
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1.3 TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dirumuskan tujuan
penelitian sebagai berikut:
1.3.1 Tujuan Umum:
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka
peneliti menentukan tujuan umum yang akan dicapai dalam penelitian ini
adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas III
SDN Karanganyar 02 Semarang.
1.3.2 Tujuan Khusus:
1

Mendiskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran
berbicara melalui model Think Pair Share dengan video pembelajaran pada
siswa kelas III SDN Karanganyar 02 Semarang.

2

Mendiskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran berbicara
melalui model Think Pair Share dengan video pembelajaran pada siswa
kelas III SDN Karanganyar 02 Semarang.

3

Meningkatkan keterampilan berbicara melalui model Think Pair Share
dengan video pembelajaran pada siswa kelas III SDN Karanganyar 02
Semarang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
1.4.1 Manfaat Teoritis
Bahan referensi atau pendukung penelitian dan menambah kajian
tentang hasil penelitian pembelajaran bahasa Indonesia dalam aspek
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berbicara serta mengembangkan praktik pembelajaran pada mata pelajaran
bahasa Indonesia dalam aspek berbicara, penelitian ini akan bermanfaat bagi
pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia dan menambah khasanah
bagi dunia pendidikan.
1.4.2 Manfaat Praktis
1.4.2.1 Bagi guru
a) Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi guru mengenai model
Think Pair Share dengan video pembelajaran.
b) Dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan guru dalam mengajar
c) Dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran yang
kreatif, inovatif, dan menyenangkan
1.4.2.2 Bagi siswa
a) Menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa pada pembelajaran Bahasa
Indonesia.
b) Meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia.
c) Melatih siswa untuk berani berbicara di depan kelas.
d) Meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan kemampuan berbicara siswa
dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
1.4.2.3 Bagi sekolah
a) Digunakan

sebagai

pertimbangan

dalam

memotivasi

guru

untuk

melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan
menerapkan model Think Pair Share dengan video pembelajaran.
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b) Memberikan pengetahuan baru bagi guru-guru di SDN Karanganyar 02
Semarang tentang model Think Pair Share dengan video pembelajaran
c) Menumbuhkan kerjasama antarguru yang berdampak positif pada kualitas
pembelajaran di sekolah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 KAJIAN TEORI
2.1.1 Model Pembelajaran
Model pembelajaran merupakan kegiatan guru untuk memikirkan dan
mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen
pembentukan sistem pembelajaran. Dimana model pembelajaran sebagai cara
mengaktualisasikan berbagai gagasan yang telah dirancang sehingga mampu
mengembangkan potensi siswa. (Anitah, 2009: 1.24)
Selain itu, Arends berpendapat model pembelajaran mengarah pada suatu
pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya,
dan sistem pengelolaannya. (Trianto, 2009: 74)
Peneliti berpendapat model pembelajaran adalah kerangka konseptual
yang menggambarkan, mengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan tertentu. Mosel pembelajaran mengarahkan para guru untuk mendesain
sebuah pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Dalam hal ini, peneliti menggunakan model pembelajaran tematik sesuai
subjek penelitian yaitu siswa kelas III atau kelas rendah maka dibutuhkan
pengaitan dengan materi lain agar pembelajaran lebih optimal. Pengaitan ini
berdasarkan tema, standar konpetensi/kompetensi dasar, ataupun masalah yang
dihadapi. Pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran yang
memadukan beberapa materi pembelajaran dari berbagai standar kompetensi dan
kompetensi dasar dari satu atau beberapa mata pelajaran. (Trianto, 2011: 84)
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Model pembelajaran ada bermacam-macam diantaranya adalah pengajaran
langsung, pembelajaran kooperatif dan pengajaran berdasarkan masalah. Model
pembelajaran yang digunakan adalah model Think Pair Share dengan video
pembelajaran yang masuk dalam model pembelajaran kooperatif.
2.1.2

Model Pembelajaran Kooperatif

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif
Model pembelajaran merupakan sebuah rancangan yang digunakan untuk
menghasilkan sebuah ketertarikan peserta didik pada sebuah pembelajaran,
termasuk model pembelajaran kooperatif. Eggen and Kauchak (dalam Trianto,
2011: 42) menyatakan pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok
strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk
mencapai tujuan bersama. Selanjutnya Roger (dalam Huda, 2012: 29)
menjelaskan

pembelajaran

kooperatif

merupakan

aktivitas

pembelajaran

kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus
didasarkan pada perubahan informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok
pembelajar

yang

di

dalamnya

pembelajar

bertanggung

jawab

atas

pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota
anggota yang lain.
Dari pendapat para ahli di atas peneliti berpendapat pembelajaran
kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan siswa pada kelompokkelompok kecil, di mana dalam kelompok kecil tersebut siswa mengatasi suatu
masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau mencapai satu tujuan bersama.
Keberhasilan dalam pembelajaran secara berkelompok atau kooperatif tidak lepas
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dari ciri-ciri pembelajaran kooperatif yang mengacu pada kerjasama dalam
kelompok kecil maupun kelompok besar.
2.1.2.2 Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Setiap
anggota memiliki peran; (2) Terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa;
(3) Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga
teman-teman

sekelompoknya;

(4)

Guru

membantu

mengembangkan

keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok; (5) Guru berinteraksi dengan
kelompok saat diperlukan. (Hamdani, 2012:31)
Pembelajaran kooperatif ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan
pembelajaran yang lain yaitu menekankan adanya kerjasama antara siswa yang
satu dengan siswa yang lain. Dimana antara siswa yang satu dengan siswa yang
lain berbeda dalam hal kemampuannya sehingga akan muncul ketergantungan
diantara mereka untuk mencapai keberhasilan dan penghargaan yang akan
diperoleh merupakan penghargaan bersama serta mereka akan saling berbagi
penghargaan tersebut.
Adapun menurut Hamdani (2012: 33) tiga tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai dengan dikembangkannya model pembelajaran kooperatif. Tiga tujuan
pembelajaran kooperatif tersebut, antara lain :
a) Meningkatkan Hasil Belajar Akademik
Dalam belajar kooperatif, selain mencakup beragam tujuan social juga
memperbaiki prestasi siswa atau tugas tugas akademik penting lainnya.
Kooperatif ini juga mampu membuat siswa memahami konsep-konsep sulit.
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b) Penerimaan terhadap Perbedaan Individu
Tujuan pembelajaran kooperatif adalah penerimaan yang luas terhadap
orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun
ketidakmampuan. Pembelajaran kooperatif member peluang kepada siswa dari
berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada
tugas-tugas akademik dan struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling
menghargai satu sama lain.
c) Pengembangan Keterampilan Sosial
Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah untuk
mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilanketerampilan social penting dimiliki oleh siswa sebab banyak di antara mereka
yang keterampilan sosialnya masih kurang.
Menurut Ibrahim (dalam Trianto, 2007: 48) fase-fase model pembelajaran
kooperatif antara lain:
Tabel 2.1
Fase Pembelajaran Kooperatif
Fase
Tingkah Laku Guru
Fase-1
Menyampaikan tujuan Guru menyampaikan tujuan
dan memotivasi siswa pembelajaran yang ingin dicapai dan
memotivasi siswa.
Fase-2
Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada
siswa dengan jalan demonstrasi atau
lewat bahan bacaan.
Fase-3
Mengorganisasikan
Guru menjelaskan kepada siswa
siswa ke dalam
tentang cara membentuk kelompok
kelompok kooperatif
belajar dan mengarahkan setiap
kelompok untuk bekerja secara efektif
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dan efisien
Fase-4
Membimbing
kelompok bekerja dan
belajar
Fase-5
Evaluasi

Guru membimbing kelompok belajar
pada saat mereka mengerjakan tugas
mereka.
Guru mengevaluasi hasil belajar
tentang materi yang telah dipelajari
atau masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil kerjanya.

Fase-6
Memberikan
penghargaan

Guru memberikan penghargaan pada
hasil kerja kelompok maupun individu.

Fase-fase tersebut dilaksanakan secara sistematis untuk mengoptimalkan
peran

guru

sebagai

fasilitator

dan

organisator

pembelajaran

sehingga

implementasi pembelajaran kooperatif akan memberikan pengalaman belajar yang
bermakna (meaningfull learning) bagi siswa.
Peneliti berpendapat guru dalam pembelajaran kooperatif mempunyai
peranan yang sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif
sehingga siswa dapat belajar secara berkelompok. Penelitian ini menggunakan
salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran Think Pair
Share dengan video pembelajaran.
2.1.2.3 Model-Model Pembelajaran Kooperatif
Adapun model-model pembelajaran kooperatif antara lain:
a. Student Teams Achievement Division (STAD)
b. Jigsaw
c. Think Pair Share (TPS)
d. Numbered Head Together (NHT)
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e. Investigasi Kelompok
f. Mind Mapping
g. Snowball Throwing
h. Role Playing (Trianto, 2007: 49)
Dari beberapa model pembelajaran kooperatif di atas peneliti memilih
model Think Pair Share, dikarenakan model pembelajaran meningkatkan
kemampuan siswa dalam mengingat suatu informasi dan seorang siswa juga dapat
belajar dari siswa lain serta saling menyampaikan idenya untuk didiskusikan
sebelum

disampaikan

di

depan

kelas.

Model

Think-Pair-Share

dapat

mengembangkan keterampilan berfikir dan menjawab dalam komunikasi antara
satu dengan yang lain, serta bekerja saling membantu dalam kelompok kecil.
Sehingga dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran. Model pembelajaran
kooperatif menciptakan peserta didik untuk bekerja sama atau melakukan diskusi
dengan peserta didik lainnya. Hal ini sesuai dengan model pembelajaran
kooperatif yaitu model Think Pair Share.
2.1.3

Model Think Pair Share (TPS)
Model Think Pair Share atau berpikir berpasangan berbagi adalah

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi
pola interaksi siswa (Trianto, 2012: 61). Model Think Pair Share ini berkembang
dari penelitian belajar kooperatif dan waktu tunggu. Dengan asumsi bahwa semua
resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara
keseluruhan, dan prosedur yang digunakan dalam Think Pair Share dapat
memberi waktu lebih banyak siswa untuk berpikir, untuk merespon dan saling
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membantu. Arends (dalam Trianto 2011: 61) menyatakan bahwa Think Pair Share
merupakan satu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi
kelas. Menurut Trianto dalam bukunya Model model Pembelajarn Inovatif
Berorientasi Konstruktivis menjelaskan langkah-langkah Think Pair Share yaitu
sebagai berikut:
Langkah 1 : berpikir (thinking)
Guru mengajukan pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan
pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberpa menit untuk berpikir
sendiri. Siswa membutuhkan penjelasan bahwa berbicara atau mengerjakan bukan
bagian dari berpikir.
Langkah 2 : berpasangan (pair)
Selanjutnya siswa diminta berpasangan oleh guru dan mendiskusikan apa
yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat
menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan
gagasan apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi. Secara normal guru
memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan.
Langkah 3 : berbagi (share)
Pada langkah akhir, guru meminta siswa untuk berpasang- pasangan untuk
berbagi dengan dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini
efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan melanjutkan
sampai sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk melaporkan
Lie (2002: 46) mengemukakan bahwa kelebihan dari kelompok
berpasangan (kelompok yang teridiri dari 2 orang siswa) adalah (1) akan
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meningkatkan pasrtisipasi siswa; (2) cocok untuk tugas sederhana; (3) lebih
banyak memberi kesempatan untuk kontribusi masing-masing anggota kelompok;
(4) interaksi lebih mudah; (5) lebih mudah dan cepat membentuk kelompok; (6)
teknik ini dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua
tingkatan usia anak didik.
Model Think Pair Share berdampak baik pada aktivitas siswa dalam
pembelajaran. Untuk memaksimalkan peran siswa pada proses pembelajaran
maka perlu adanya media pembelajaran.
2.1.4

Media Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa latin, yaitu medius yang secara harfiah

berarti tengah, perantara atau pengantar, selain itu kata media juga berasal darai
bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, secara harfiah berarti
perantara atau pengantar.
Media

berguna

untuk membantu

dalam menyalurkan

informasi,

meningkatkan pemahaman siswa mengenai pembelajaran yang berupa alat –alat
grafis, pandang dengar. Menurut Gerlach dan Ely (dalam Hamdani, 2010: 243)
mengatakan bahwa media merupakan sebuah alat-alat grafis, fotografis, atau
elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual
dan verbal. Selanjutnya menurut Susilana (2009: 6) media merupakan sarana
komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi
perangkat kerasnya.
Berdasarkan pengertian media di atas peneliti berpendapat media
merupakan alat/sarana perantara yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan
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sebuah pembelajaran dan untuk mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam
mencapai tujuan pembelajaran.
Media mempunyai manfaat yang beragam. Menurut Hamdani (2011: 186),
pemakaian media penting untuk meminimalisir munculnya penafsiran isi yang
dituangkan dalam simbol-simbol komunikasi. Menurut Susilana (2009: 9) secara
umum media mempunyai manfaat yaitu sebagai berikut:
1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis;
2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indera;
3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan
sumber belajar;
4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan
visual, auditori dan kinestetiknya;
5. Memberi

rangsangan

yang

sama,

mempersamakan

pengalaman

dan

menimbulkan persepsi yang sama.
Manfaat signifikan media menimbulkan konsekuensi guru dalam
pembelajaran wajib mengunakan media, dalam menggunakan media guru harus
mengetahui klasifikasi media agar pemilihan media tepat sesuai media
pembelajaran.
Hamdani (2010 : 250) mengklasifikasikan jenis media sebagai berikut:
a) Media Visual
Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat menggunakan media
penglihatan. Media visual terdiri dari media yang tidak dapat diproyeksikan dan
media yang tidak dapat diproyeksikan. Media yang dapat diproyeksikan adalah
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gambar diam dan gambar bergerak. Sedangkan media yang tidak dapat
diproyesikan adalah gambar yang disajikan secara fotografik misalnya gambar
tentang manusia, binatang dan lain sebagainya. Media ini biasanya digunakan
oleh guru untuk menyampaikan materi.
b) Media Audio
Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif
(hanya dapat didengar) yang dapat merangsng pikiran, perasaan, perhatian, dan
kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suata dan
program radio umum digunakan.
c) Media Audiovisual
Media audiovisual adalah media yang menggabungkan aspek penglihatan dan
pedengaran dalam penyampaian pesannya.
Ada beberapa jenis media yang digunakan dalam pembelajaran antara lain:
(a) Media cetak; (b) Media transparansi; (c) Audio; (d) Slide suara; (d) Video; (e)
Multimedia interaktif: (f) E-learning.
Masing-masing penggunaan dari media ini memiliki kelebihan dan
kekurangan, sehingga perlu adanya kombinasi media dalam pembelajaran. Video
pembelajaran mempunyai kelebihan dalam memaparkan keadaan real dalam
keterkaitan dengan materi pembelajaran. Berdasarkan pengertian di atas video
termasuk dalam media pembelajaran yaitu media yang digunakan peneliti dalam
melaksanakan penelitian.
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2.1.5

Video Pembelajaran
Dunia pendidikan selalu berkembang seiring dengan berkembangnya

dunia. Begitu juga dengan sarana dan prasarana pendidikan semakin memadai dan
semakin lengkap dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi pada
akhirnya juga merambah kepada dunia pendidikan. Banyak sekolah yang sekarang
memakai teknologi ini untuk memperlancar pembelajaran di sekolah. Teknologi
dalam pembelajaran bisa menjadi sarana pembelajaran, metode/media dan sebagai
sumber belajar bagi peserta didik. Sebagai sarana teknologi merupakan alat untuk
memperlancar pembelajaran. Termasuk video pembelajaran sangat sesuai untuk
mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau psikomotor.
Video pembelajaran masuk dalam kelompok media audio visual yang
dalam batas-batas tertentu dapat menggantikan peran dan tugas guru sebab
penyajian materi bisa diganti dengan media, dan guru bisa beralih menjadi
fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar.
Video dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama
dengan suara yang alamiah atau suara yang sesuai. Video dapat menyajikan
informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit,
mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan
mempengaruhi sikap. Video sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah
perilaku atau psikomotor. Video memaparkan keadaan real dari suatu proses,
fenomena atau kejadian sehingga dapat memperkaya pemaparan.(Hamdani, 2011:
254)
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Berdasarkan pengertian di atas peneliti berpendapat video termasuk dalam
media pembelajaran dimana dapat memproyeksikan gambar bergerak. Video
sebagai salah satu media dalam pengajaran dan pembelajaran menunjukkan
dampak yang positif. Video dapat membantu para guru mengetahui satu
pendekatan baru yang bisa digunakan untuk menarik minat belajar. Oleh karena
itu sedikit banyak video merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi
kemerosotan pelajaran dan pembelajaran.
Video pembelajaran menjelaskan materi secara konkrit. Video membantu
siswa memahami materi yang disampaikan sehingga dapat meningkatkan hasil
belajar berupa keterampilan berbicara. Pada proses pembelajaran, siswa
mengalami kegiatan belajar yang membutuhkan sarana untuk memudahkan siswa
melakukan kegiatan belajar.
2.1.6

Hakikat Belajar dan Pembelajaran

2.1.6.1 Pengertian Belajar
Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan,
sikap,

keyakinan,

tujuan,

kepribadian,

dan bahkan persepsi seseorang.

Kemampuan, ketrampilan, dan sikap diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan
mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang
hayat. Ini sesuai dengan pendapat Thobroni (2011: 21) menyatakan bahwa belajar
merupakan aktivitas manusia yang sangat vital dan secara terus menerus akan
dilakukkan selama manusia tersebut masih hidup. Seseorang dikatakan belajar
apabila adanya perubahan perilaku setelah melakukkan kegiatan belajar tersebut.
Hal ini diperkuat oleh pendapat Cronbach (dalam Suprijono, 2009: 2) menyatakan
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belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Rifa’i (2009:
82) juga mengemukakan bahwa belajar merupakan proses penting bagi perubahan
perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan
dikerjakan oleh seseorang.
Dari pengertian tersebut ada tiga unsur pokok dalam belajar, yaitu: proses,
perubahan perilaku, dan pengalaman.
1) Proses
Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berfikir dan
merasakan. Seseorang dikatakan belajar jika pikiran dan perasaannya aktif.
2) Perubahan perilaku
Hasil belajar perubahan-perubahan perilaku atau tingkah laku seseorang
yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya.
3) Pengalaman
Belajar adalah mengalami, dalam arti belajar terjadi di dalam interaksi
antara individu dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun
lingkungan sosial.
Dari pengertian-pengertian di atas, peneliti berpendapat belajar merupakan
suatu proses perubahan tingkah laku yang didapat dari pengalaman lingkungan
formal maupun informal, yang berlangsung sepanjang hayat, mulai dari masa bayi
hingga akhir hayat. Perubahan tersebut dapat dilihat pada setiap aktivitas
pembelajaran yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
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2.1.6.2 Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mengutamakan peserta
didiknya sebagai subjek yang bisa berkembang sesuai dengan apa yang diarahkan
oleh pendidiknya ataupun berkembang dengan seiring dia belajar dan hidup
dengan masyarakat serta keluarganya. Pada pembelajaran guru mengajar diartikan
sebagai upaya

guru

mengorganisir

lingkungan terjadinya pembelajaran.

Pembelajaran merupakan terjemahan dari learning yang mempunyai makna
leksikal berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Guru mengajar dalam
perspektif pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi peserta
didiknya untuk mempelajarinya. Jadi subjek pembelajaran yaitu peserta didik.
Pembelajaran berpusat pada peserta didik. (Suprijono, 2010: 11-13)
Lingkungan belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur tujuan,
bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru. Semua unsur atau komponen
tersebut saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan semuannya berfungsi dengan
berorientasi pada tujuan. UU No. 20/2003, Bab I Pasal 1 Ayat 20 menjelaskan
pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan Briggs dalam (Rifa’i dan Anni,
2009: 193) menyatakan pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang
mempengaruhi subyek belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu
memperoleh kemudahan dalam berinterksi dengan lingkungan.
Dari pengertian-pengertian di atas peneliti mempunyai pendapat bahwa
pembelajaran adalah suatu kegiatan dalam proses belajar dan mengajar dimana
terjadi komunikasi dan interaksi antara siswa dengan guru, guru dengan siswa
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serta dengan sumber belajar dimana hal tersebut mempermudah dalam
mempelajari suatu ilmu pengetahuan dalam suati lingkungan belajar. Dalam
proses belajar maupun pembelajaran terdapat unsur-unsur belajar yang
mendukung pada setiap kegiatan pembelajaran.
2.1.6.3 Unsur-unsur Belajar
Adapun unsur – unsur yang terdapat di dalam belajar menurut Gagne
(dalam Rifa’i dan Anni, 2010: 84) meliputi :
2.1.6.3.1 Peserta didik
Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga
belajar, dan peserta pelatihan.
2.1.6.3.2 Rangsangan (stimulus)
Suara, sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung dan orang adalah
stimulus yang selau berada di lingkungan seseorang.agar pembelajaran
mampu belajar optimal, ia harus memfokuskan pada stimulus tertentu
yang diminati.
2.1.6.3.3 Memori
Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan yang
berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dihasilkan dari
kegiatan belajar sebelumnya.
2.1.6.3.4 Respon
Respon merupakan tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori.
Peserta didik yang sedang mengamati stimulus akan mendorong
memori memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Respon dalam
peserta didik dapat diamati pada akhir proses belajar yang disebut
dengan perubahan perilaku atau perubahan kinerja (performance).
Peneliti berpendapat kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik akan
terlihat hasilnya bila peserta didik tersebut memberikan respon yang berupa
perubahan perilaku. Kegiatan belajar akan terjadi pada diri peserta didik apabila
terdapat interaksi antara stimulus dengan isi memori, sehingga perilakunya
berubah dari waktu sebelum dan setelah adanya stimulus tersebut. Apabila terjadi
perubahan perilaku, maka perubahan perilaku tersebut merupakan indikator
bahwa peserta didik telah melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar

29

merupakan sebuah sistem sehingga dari keempat unsur tesebut memliki
keterkaitan. Jika unsur-unsur tersebut di atas dapat saling mendukung maka
kegiatan

belajar

dapat

berlangsung

dengan

baik.

Unsur-unsur

belajar

dikembangkan dan disesuaikan dengan karakteristik siswa, sehingga penerapan
teori belajar dapat mendukung pengembangan pembelajaran.
2.1.6.4 Teori Belajar
Dalam rangka meningkatkan kemampuan pendidik, mereka harus
memiliki dasar empiris yang kuat untuk mendukung profesi mereka sebagai
pengajar. Teori belajar akan sangat membantu dalam pendidik dalam mengajar.
Teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia
belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses inhern yang kompleks
dari belajar. (Lapono, 2008). Adapun teori-teori pembelajaran menurut Rifa’i dan
Catharina (2009) antara lain:
1. Teori Belajar Behavioristik
Belajar merupakan proses perubahan perilaku. Perrubahan perilakuyang
dimaksud adalah perilaku yang tampak atau perilaku yang tidak tampak.
Perubahan perilaku yang diperoleh dari hasil belajar bersifat permanen.
Pembelajaran menurut alirah behavioristik adalah upaya membentuk tingkah laku
yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan
lingkungan dengan tingkah laku si belajar, karena itu sering disebut pembelajaran
perilaku. Teori behavioristik ini beranggapan bahwa belajar adalah suatu
perubahan perilaku dengan hasil perilaku yang tampak maupun yang tidak
tampak.
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2. Teori Belajar Konstruktivisme
Belajar berarti mengkonstruksi makna atas informasi dan masukanmasukan yang masuk ke dalam otak. Belajar yang bersifat konstruktif ini sering
digunakan untuk menggambarkan jenis belajar yang terjadi selama penemuan
ilmiah dan pemecahan kreatif didalam kehidupan sehari-hari. Peneliti berpendapat
aliran konstruktivisme memfokuskan pada peserta didik mengkonstruksikan
pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya.
3. Teori Belajar Humanistik
Teori belajar humanistik memfokuskan pada hasil pendidikan yang
bersifat afektif , belajar tentang cara-cara belajar, dan meningkatkan kreativitas
dan semua potensi peserta didik. Peneliti berpendapat, teori belajar humanistik ini
adalah memanusiakan manusia, dimana anak diperlakukkan sesuai dengan
tingkatan umur dalam belajar. Jadi kegiatan pembelajran sesuai dengan umur
siswa, dan tidak memaksakan apa yang guru kehendaki.
4. Teori Belajar Kognitivisme
Belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan hal itu
terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Kognisi adalah suatu perabot dalam
benak kita yang merupakan “pusat” penggerak berbagai kegiatan kita: mengenali
lingkungan, melihat berbagai masalah, menganalisis berbagai masalah, mencari
informasi baru, menarik simpulan dan sebagainya. Peneliti berpendapat belajar
pada kognitivisme adalah belajar dimana terjadi interaksi antara individu/siswa
dengan lingkungannya, jadi siswa menbangun hubungan dengan apa yang ada
disekitarnya.
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Efektivitas penerapan teori belajar dapat dicapai secara optimal apabila
disesuaikan dengan indikator kualitas pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran
dapat tercapai dengan baik.
2.1.7

Kualitas Pembelajaran
Kualitas

pembelajaran

dimaknai

dengan

sejauh

mana

pendidik

menghasilkan mutu peserta didik setelah pembelajaran yang dilakukkan. Kualitas
dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan, dimana efektivitas dapat
dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran.
Menurut Mulyasa (2010: 256) kualitas pembelajaran dapat dilihat dari
segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil
dan berkualitas apabila seluruh atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%)
peserta didik terlibat aktif, baik fisik, mental, maupun social dalam proses
pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat
belajar yang besar, dan rasa percaya diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses
pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif
pada diri peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%).
Lebih lanjut proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila
masukan merata menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta
sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan pembangunan.
Efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dilihat
dari sisi persepsi. Efektivitas belajar meliputi beberapa aspek, yaitu peningkatan
pengetahuan, peningkatan keterampilan, perubahan sikap, perilaku, kemampuan
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adaptasi, peningkatan integrasi, peningkatan partisipasi dan peningkatan interaksi
kultural. (Hamdani, 2010: 194)
Berdasarkan pendapat-pendapat tentang pengertian kualitas pembelajaran,
maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran diartikan sebagai
efektivitas pembelajaran, kualitas pembelajaran adalah suatu tingkat keberhasilan
untuk pencapaian tujuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain seperti
guru pada kegiatan belajar yang dilakukan untuk menghasilkan prestasi belajar
yang berkualitas. Kualitas pembelajaran dapat dikatakan baik apabila sesuai
dengan indikator kualitas pembelajaran.
2.1.7.1 Indikator Kualitas Pembelajaran
Djamarah (2010: 105) mengemukakan bahwa yang menjadi petunjuk
bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil adalah hal-hal sebagai
berikut: daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi
tinggi, baik secara individual maupun kelompok dan perilaku yang digariskan
dalam tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa, baik secara individual
maupun kelompok.
Indikator-indikator kualitas pembelajaran yaitu perilaku guru, perilaku dan
dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media
pembelajaran dan sistem pembelajaran (Departemen Pendidikan Nasional, 2004:
7-10). Masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut.
(1)

Perilaku guru, dapat dilihat dari kinerjanya sebagai berikut: (a) membangun
persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi pendidik; (b)
menguasai disiplin ilmu; (c) dapat memberikan layanan pendidikan yang
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berorientasi

pada

kebutuhan

siswa;

(d)

menguasai

pengelolaan

pembelajaran; dan (e) mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan.
(2)

Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensinya sebagai
berikut: (a) memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar; (b) mau
dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan
keterampilan serta membangun sikapnya; (c) mau dan mampu memperluas
serta memperdalam pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan
sikapnya; (d) mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan
sikapnya secara bermakna; (e) mau dan mampu membangun kebiasaan
berpikir, bersikap, dan bekerja produktif; dan (f) mampu menguasai materi
ajar mata pelajaran dalam kurikulum sekolah/satuan pendidikan sesuai
dengan bidang studinya.

(3)

Iklim pembelajaran mencakup (a) suasana kelas yang kondusif dan (b)
perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreatifitas
pendidik.

(4)

Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: (a) kesesuaian dengan
tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa; (b) ada
keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang
tersedia; (c) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual; (d) dapat
mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal
mungkin; (e) dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan
kemajuan bidang ilmu, teknologi, dan seni; dan (f) materi pembelajaran
memenuhi kriteria filosofis, professional, psiko-pedagogis, dan praktis.
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(5)

Kualitas media pembelajaran tampak dari: (a) dapat menciptakan
pengalaman belajar yang bermakna, (b) mampu memfasilitasi proses
interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, serta siswa dengan
ahli bidang ilmu yang relevan, (c) media pembelajaran dapat memperkaya
pengalaman belajar siswa, dan (d) melalui media pembelajaran, mampu
mengubah suasana belajar dari siswa pasif dan guru sebagai sumber ilmu
satu–satunya, menjadi siswa aktif berdiskusi dan mencari informasi melalui
berbagai sumber belajar yang ada.

(6)

Sistem

pembelajaran mampu

menunjukkan kualitasnya

jika

dapat

menonjolkan ciri khas keunggulannya dan memiliki perencanaan yang
matang.
Peneliti hanya mengkhususkan pada tiga indikator yaitu keterampilan guru,
aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa pada penelitian ini karena pada
indikator keterampilan guru sudah mencakup indikator iklim pembelajaran, materi
pembelajaran, media pembelajaran dan sistem pembelajaran sesuai dengan
keterampilan dasar mengajar guru. Indikator iklim pembelajaran sesuai
keterampilan mengelola kelas, indikator materi pembelajaran sudah masuk
didalam keterampilan dasar menjelaskan dan indikator kualitas media
pembelajaran sesuai dengan keterampilan dasar memberikan variasi serta
indikator sistem pembelajaran sesuai dengan keterampilan dasar mengelola
sehingga pada penelitian ini hanya tiga indiaktor yaitu keterampilan guru,
aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa yang mencakup keenam indikator
kualitas pembelajaran.
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Salah satu indikator kualitas pembelajaran yaitu perilaku guru. Seorang guru
saat proses pembelajaran harus mempunyai beberapa kemampuan mengajar yaitu
keterampilan dasar mengajar guru.
2.1.7.2 Keterampilan Guru
Seorang guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. Mendidik tidak
hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang kita punyai tetapi juga mengarahkan
bagaimana seorang peserta didik tersebut bersikap. Mendidik erat kaitannya
dengan mengajar, saling berkaitan satu sama lain. Mengajar adalah menanamkan
pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. (Hamdani,
2009: 90) Definisi yang modern di Negara-negara yang sudah maju bahwa
“teaching is the guidance of learning”. Mengajar adalah bimbingan kepada siswa
dalam proses belajar. Selanjutnya Hamalik (2006: 50) menyatakan mengajar
adalah memberikan bimbingan belajar kepada murid untuk mempersiapkan siswa
menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari.
Dari pendapat ahli di atas, peneliti mempunyai pendapat keterampilan
mengajar guru adalah kemampuan guru dalam melatih, membimbing pengalaman
seseorang serta membantunya berkembang dan menyesuaikan diri kepada
lingkungan. Jadi, persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru adalah
penilaian berupa tanggapan atau pendapat siswa terhadap kemampuan

guru

dalam proses kegiatan belajar mengajar.
Dalam sebuah proses pembelajaran guru memnpunyai tugas untuk
mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siwa untuk
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mencapai tujuan pembelajaran. Secara lebih terperinci tugas guru dalam
pembelajaran antara lain:
1) Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan
baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2) Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang
memadai.
3) Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi setiap sikap, nilai-nilai, dan
penyesuaian diri. (Slameto 2003: 97)
Sedangkan Anitah,dkk (2008: 7.8–8.63) menyatakan dalam kegiatan belajar
mengajar guru memiliki peran yang sangat penting. Untuk itu guru harus
menguasai sedikitnya delapan keterampilan mengajar, yaitu:
1) Keterampilan bertanya, merupakan keterampilan yang bersifat mendasar yang
dipersyaratkan bagi penguasaan keterampilan berikutnya. Keterampilan
bertanya dapat meningkatkan partisipasi, minat dan rasa ingin tahu siswa.
Keterampilan bertanya ini mempunyai komponen. Komponen ini sesuai
dengan model Think Pair Share dengan video pembelajaran antara lain
penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian waktu berpikir
saat guru memberikan pertanyaan, pemberian acuan, fokus pertanyaan,
pemindahan giliran, penyebaran, pemberian tuntunan saat diskusi.
2) Keterampilan memberi penguatan, penguatan merupakan respons yang
diberikan terhadap perilaku atau perbuatan yang dianggap baik, yang dapat
membuat terulangnya perilaku/perbuatan yang dianggap baik tersebut.
Keterampilan komponen ini berupa penguatan verbal dan nonverbal (gerak
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isyarat, model langsung, sentuhan) guna memberikan informasi dan umpan
balik bagi siswa sebagai tindakan dorongan ataupun koreksi.
3) Keterampilan mengadakan variasi, variasi adalah keanekaan yang membuat
sesuatu tidak monoton. Variasi dapat berwujud perubahan perubahan yang
sengaja diciptakan untuk memberikan kesan yang unik. Keterampilan
mengadakan interaksi adalah kegiatan guru dalam proses interaksi belajar
mengajar untuk mengatasi kebosanan, dan kejenuhan siswa. Variasi berupa
cara mengajar guru dengan menggunakan model Think Pair Share (variasi
suara, gerakan badan mimik dan tingkah laku guru) dan variasi dalam
penggunaan media dan alat pengajaran yaitu video pembelajaran.
4) Keterampilan menjelaskan, keterampilan ini penting bagi guru kerana
sebagian besar percakapan guru yang mempunyai pengaruh terhadap
pemahaman siswa adalah berupa penjelasan. Yang harus diperhatikan dalam
keterampilan ini adalah penyajian suatu penjelasan harus memperhatikan
kejelasan bahasa atau istilah yang mudah dimengerti siswa, penggunaaan
contoh dan ilustrasi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, pemberian
tekanan pada masalah pokok, dan penggunaan balikan yang memberi
kesempatan

siswa

untuk

menunjukkan

pemahaman

atau

keraguan,

menyampaikan materi secara sistematis. Komponen menjelaskan didukung
oleh media yaitu video pembelajaran.
5) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka
pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam
kegiatan pembelajaran, kegiatan menyiapkan siswa untuk memasuki inti
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kegiatan sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang
berkaitan dengan usaha gruru dalam mengakhiri pelajaran, kegiatan untuk
menindaklanjuti atau memantapkan topic yang telah dibahas. Komponen
keterampilan membuka pelajaran meliputi: menarik perhatian siswa,
menimbulkan motivasi, menyampaikan tujuan, mengingatkan masalah pokok
yang akan dibahas, membuat kaitan antara materi yang dipelajari dengan
pengelaman dan pengetahuan siswa. Sedangkan komponen keterampilan
menutup pelajaran meliputi merangkum inti pelajaran atau membuat ringkasan
dan mengevaluasi .
6) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Merupakan keterampilan
dasar mengajar guru yang dipeerlukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa
dalam pembelajaran Komponennya antara lain memusatkan perhatian siswa
pada tujuan dan topik diskusi, memperluas masalah atau urun pendapat,
dengan menerapkan model Think Pair Share menganalisis pandangan siswa,
meningkatkan urunan siswa,

menyebarkan kesempatan berpartisipasi,

menutup diskusi
7) Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan yang berhubungan dengan
penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal (bersifat preventif)
dengan menggunakan model Think Pair Share dengan video pembelajaran.
Komponennya antara lain menunjukkan sikap tanggap, memberi perhatian,
memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur,
memberi penguatan, modifikasi tingkah laku.
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8) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Penggunaan variasi
guru dalam mengorganisasi kelas dalam pembelajaran sesuai dengan
karakteristik

siswa,

keterampilan

ini

memungkinkan

meningkatkan

keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Keterampilan ini sesuai
model Think Pair Share

dengan video pembelajaran dimana komponen

keterampilan ini antara lain keterampilan mengadakan model secara pribadi,
keterampilan membentuk kelompok secara tepat, membagi perhatian kepada
berbagai tugas dan kebutuhan siswa, keterampilan membimbing dan
memudahkan belajar, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan
belajar mengajar, meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan
merangkum atau menyimpulkan hasil pembelajaran, melakukan evaluasi
antara lain dengan cara mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan
ide baru pada situasi lain, mengeksplorasi pendapat siswa sendiri, dan
memberikan soal-soal tertulis.
Berdasarkan paparan pendapat di atas, peneliti mempunyai pendapat bahwa
proses pembelajaran di kelas berkaitan erat dengan keterampilan atau kemampuan
guru dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Dalam
penelitian ini, peneliti akan mengamati keterampilan guru dalam mengajar dengan
menggunakan model Think Pair Share dengan video pembelajaran meliputi:
keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan memberi penguatan,
keterampilan mengajukan pertanyaan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan
perorangan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan menggunakan variasi.
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Indikator ketrampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran bahasa
Indonesia pada aspek berbicara dengan model Think Pair Share dengan video
pembelajaran antara lain: (1) Kemampuan mempersiapkan peserta didik untuk
mengikuti pembelajaran (keterampilan mengelola kelas); (2) Kemampuan guru
untuk membuka pelajaran dengan apersepsi (keterampilan membuka dan menutup
pelajaran);

(3)

Kemampuan

guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran

(keterampilan membuka pelajaran); (4) Kemampuan memberikan materi
(leterampilan menjelaskan dan bertanya) (5) Kemampuan guru menayangkan
video pembelajaran (keterampilan mengadakan variasi dan mengelola kelas); (6)
Kemampuan membentuk kelompok kecil secara berpasangan (keterampilan
mengajar kelompok kecil/perseorangan); (7) Kemampuan memberikan motivasi
siswa berpendapat (keterampilan memberikan penguatan); (8) Kemampuan
membimbing siswa dalam diskusi dengan kelompok (keterampilan mengajar
kelompok kecil/perseorangan); (9) Kemampuan guru membimbing siswa dalam
menanggapi diskusi kelas (keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil);
(10) Kemampuan memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa
(kemampuan memberikan penguatan) (11) Kemampuan menyimpulkan dan
menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran).
Berdasarkan beberapa keterampilan dasar mengajar guru tersebut, dapat
dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan aktivitas siswa
dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
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2.1.7.3 Aktivitas siswa
Aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar
mengajar karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah
tingkah laku yaitu melakukan suatu kegiatan. Menurut Hamalik (2008:171)
pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar
sendiri atau melakukan aktivitas sendiri bagi siswa. Siswa belajar sambil bekerja
sehingga mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah
laku lainnya, serta mengembangkanketerampilan yang bermakna untuk hidup di
masyarakat.
Implementasi model pembelajaran yang memusatkan pada siswa yang
diamanatkan dalam kurikulum saat ini merupakan gambaran aktivitas siswa dalam
keberhasilan pembelajaran. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik
atau mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus selalu berkait.
Sebagai contoh seseorang itu sedang belajar dengan membaca. Secara fisik
kelihatan bahwa orang tadi membaca menghadapi suatu buku, tetapi mungkin
pikiran dan sikap mentalnya tidak tertuju buku yang dibaca. Ini menunjukkan
ketidakserasian antara aktivitas fisik dan akifitas mental. Kalau demikian belajar
tidak akan maksimal.(Sardiman, 2011: 100)
Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu
indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan
memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti: sering bertanya
kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu
menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya.
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Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi
yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini
akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masingmasing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas
yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan
keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi.
Dalam pembelajaran perlu diperhatikan bagaimana keterlibatan siswa
dalam pengorganisasian pengetahuan, apakah mereka aktif atau pasif. Banyak
jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa selama mengikuti pembelajaran.
Berkenaan dengan hal tersebut, Diederich (dalam Sardiman, 2011: 101)
menggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut:
2.1.7.3.1

2.1.7.3.2

2.1.7.3.3
2.1.7.3.4
2.1.7.3.5
2.1.7.3.6

2.1.7.3.7

2.1.7.3.8

Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya,
membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan,
pekerjaan orang lain.
Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya,
dan memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan
wawancara, diskusi, interupsi.
Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian,
percakapan, diskusi, musik, pidato.
Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan,
laporan, angket, dan menyalin.
Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat
grafik, peta, diagram.
Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain:
melakukan percobaan, membuat konstruksi, model
mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak.
Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi,
mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat
hubungan, mengambil keputusan.
Emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat,
merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani,
tenang, dan gugup.
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Dari beberapa pendapat para ahli di atas, peneliti mempunyai pendapat
bahwa aktivitas belajar adalah bentuk interaksi antara siswa dengan guru atau
siswa dengan siswa lainnya dalam proses pembelajaran. Aktivitas siswa tersebut
dilaksanakan untuk menciptakan keefektifan dalam pembelajaran guna mencapai
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Adapun indikator aktivitas siswa dalam meningkatkan keterampilan
berbicara dengan model Think Pair Share dengan video pembelajaran antara lain:
a) Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran (emotional activities); b)
Memperhatikan penjelasan materi guru melalui media visual (visual activities); c)
Mendengarkan penjelasan yang diberikan guru (listening activities); d) Bertanya
dan menjawab pertanyaan dalam pembelajaran. (oral activities dan mental
activities); d) Mencatat hal penting, mengerjakan lembar kerja siswa (writing
activities); e) Berdiskusi dengan teman secara berpasangan untuk memecahkan
masalah (oral, motor, mental activities); f) Mempresentasikan hasil diskusi
kepada seluruh kelas (oral dan mental activities); g) Mendengarkan dan
menanggapi hasil presentasi pekerjaan kelompok lain (listening dan oral
activities).
Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti kemudian mengembangkan dan
menyesuaikan komponen aktivitas siswa tersebut di dalam langkah-langkah
pembelajaran bahasa Indonesia pada aspek keterampilan berbicara dengan tujuan
meningkatkan hasil belajar berupa keterampilan berbicara dalam pembelajaran.
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2.1.7.3 Hasil belajar
Hasil belajar didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh individu
setelah proses belajar mengajar berlangsung yang dapat memberikan perubahan
tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman atau pun sikap sehingga bisa menjadi
lebih baik. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa
setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar adalah pola-pola
perbuatan,

nilai-nilai,

pengertian-pengertian,

sikap-sikap,

apresiasi

dan

keterampilan.(Suprijono, 2010: 5)
Selanjutnya hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah
laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam perubahan pengetahuan
sikap dan keterampilan. Perubahan dapat diartikan terjadinya peningkatan dan
pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari
tidak

tahu

menjadi

tahu,

sikap

tidak

sopan

menjadi

sopan

dan

sebagainya.(Hamalik, 2009: 155)
Bloom (dalam Poerwanti 2008: 1-23) menyatakan bahwa hasil belajar
diklasifikasikan

meliputi

cognitive,

affective

dan

psychomotor.

Bloom

mengelompokkan kemampuan manusia ke dalam dua ranah (domain) utama yaitu
ranah kognitif dan ranah non-kognitif. Ranah non-kognitif dibedakan menjadi dua
kelompok yaitu ranah afektif dan ranah psikomotor.
Bloom menyampaikan 3 taksonomi ranah belajar, yaitu:
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1. Ranah kognitif
Ranah ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan ,kemampuan dan
kemahiran

intelektual

yang

mencakup

kategori:

pengetahuan/ingatan,

pemahaman, penerapan/aplikasi, analisis, evaluasi dan kreasi.
2. Ranah afektif
Berhubungan dengan sikap, minat dan nilai merupakan hasil belajar yang
paling sukar diukur. Instrumen biasanya berupa non tes misal wawancara, angket,
dan lembar observasi sikap.
3. Ranah psikomotor
Ranah psikomotor menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti
keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf.
Penjabaran ranah spikomotor ini sangat sukar karena sering kali tumpang tindih
dengan ranah kognitif dan afektif. Instrumen penilaian yang dikembangkan
biasanya menggunakan lembar observasi unjuk kerja.
Berdasarkan pendapat dari para pakar pendidikan tersebut maka peneliti
berpendapat bahwa suatu proses pembelajaran pada akhirnya akan menghasilkan
kemampuan manusia berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan
kemampuan merupakan indikator untuk menunjukkan hasil belajar siswa.
Perubahan perilaku yang harus dicapai tertuang dalam tujuan pembelajaran dan
dapat diukur dengan menggunakan tes dan non-tes. Perubahan dapat diartikan
terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan
sebelumnya. Hasil belajar diklasifikasikan menjadi ranah kognitif, afektif dan
psikomotor.
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Adapun indikator hasil belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia
menggunakan model Think Pair Share dengan video pembelajaran adalah sebagai
berikut :
1) Aspek kognitif
(a) Menjelaskan pengertian peristiwa alam dengan kalimatnya sendiri
(b) Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat, atau didengar mengenai
cuaca
(c) Menjelaskan cara bertelepon dengan santun
(d) Menirukan dialog bertelepon
(e) Menyebutkan contoh peristiwa alam
(f) Menyebutkan cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam
dilingkungan sekitar
(g) Menyanyikan lagu ”tik-tik” secara bersama-sama
2) Aspek psikomotor
(a) Mengidentifikasi peristiwa peristiwa alam yang ada dilingkungan sekitar
(b) Menceritakan pengalaman mengenai peristiwa alam yang pernah dialami
(c) Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam
dilingkungan sekitar
(d) Mengumpulkan pendapat dalam kegiatan diskusi tentang peristiwa alam
3) Aspek afektif
(a) Membentuk pendapat untuk mengomentari peristiwa alam
(b) Berdiskusi untuk memecahkan masalah peristiwa alam
(c) Melaporkan hasil diskusi kepada semua siwa
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(d) Mempertahankan pendapatnya dalam diskusi kelas
Berdasarkan indikator-indikator dalam pencapaian keterampilan berbicara
siswa, diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia yang ada
pada suatu jenjang pendidikan.
2.1.8

Pembelajaran Bahasa Indonesia
Pendidikan 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. Dalam bidang pendidikan bahasa,
penggunaan teks sebagai basis pembelajaran secara tidak langsung dipengaruhi
oleh asumsi bahwa kualitas dan derajat hidup manusia ditentukan oleh apa yang
telah dilakukan atau dikerjakan dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan dan
menyelesaikan kesulitan, manusia perlu bertindak dan melakukan sesuatu. Pada
masa bayi, pekerjaan yang dilakukan manusia tidak terlalu berbeda dengan
pekerjaan yang dilakukan binatang, yaitu sederhana, tidak bervariasi, dan dapat
diselesaikan dengan hanya menggunakan organ tubuhnya sendiri. Namun dalam
perkembangan selanjutnya, manusia perlu dan dapat melakukan jauh lebih banyak
ragam dan jenis pekerjaan, mulai dari yang sangat sederhana sampai dengan yang
sangat kompleks. (Depdiknas, 2007: 5)
Demikian pula bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota
masyarakat berupa lambang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.
Ujaran manusia itu menjadi bahasa apabila dua orang manusia atau lebih
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menetapkan bahwa seperangkat bunyi itu memiliki arti yang serupa. (Santosa,
2007: 1.2)
Peneliti berpendapat semakin banyak bahasa yang dikuasai oleh seseorang,
maka semakin luas lingkup pergaulannya dengan masyarakat yang memiliki
bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Dengan kata lain, semakin banyak
partisipasinya dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa
di Indonesia seharusnya mencakup semua bahasa yang sangat berfungsi dalam
kehidupan nyata dimasyarakat Indonesia, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa
nasional dan pemersatu, bahasa Inggris dan berbagai bahasa asing lainnya, serta
bahasa-bahasa daerah yang sudah menjadi bagian integral kehidupan bangsa
Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, bahasa daerah tidak seharusnya dianggap
hanya sebagai khasanah budaya, tetapi sebagai alat untuk meningkatkan harkat
martabat penuturnya sebagai bangsa Indonesia.
Berdasarkan penjelasan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia tersebut,
kemudian dikembangkan dan disesuaikan hakekat dan tujuan pembelajaran
bahasa Indonesia yang lebih spesifik yaitu pada jenjang SD/MI yang diteliti.
2.1.9

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD
Dalam Standar Isi KTSP (2006) menyebutkan pembelajaran bahasa

Indonesia di sekolah dasar bertujuan meningkatkan kemampuan siswa
berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik
secara lisan maupun tertulis. Ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia
mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang
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meliputi empat aspek keterampilan yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan
menulis.
Ruang lingkup Standar Kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia SD
dan MI terdiri dari beberapa aspek (BSNP Depdiknas, 2006: 319-330), yaitu:
1) Mendengarkan,
seperti
mendengarkan
berita,
petunjuk,
pengumuman, perintah, bunyi atau suara, bunyi bahasa, lagu, kaset,
pesan, penjelasan, laporan, ceramah, khotbah, pidato, pembicara
narasumber, dialog atau percakapan, pengumuman serta perintah
yang didengar dengan memberikan respons secara tepat serta
mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan
mendengarkan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita
rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun dan menonton
drama anak.
2) Berbicara, seperti mengungkapkan gagasan dan perasaan,
menyampaikan sambutan, dialog, pesan, pengalaman, suatu proses,
menceritakan diri sendiri, teman, keluarga, masyarakat, benda,
tanaman, binatang, gambar tunggal, gambar seri, kegiatan seharihari, peristiwa, tokoh, kegemaran, peraturan, tata tertib, petunjuk dan
laporan, serta mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan
melisankan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita
rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama
anak.
3) Membaca, seperti membaca huruf, suku kata, kalimat, paragraf,
berbagai teks bacaan, denah, petunjuk, tata tertib, pengumuman,
kamus, ensiklopedi, serta mengapresiasi dan berekspresi sastra
melalui kegiatan membaca hasil sastra berupa dongeng, cerita anakanak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun,
dan drama anak. Kompetensi membaca juga diarahkan
menumbuhkan budaya membaca.
4) Menulis, seperti menulis karangan naratif dan non-naratif dengan
tulisan rapi dan jelas dengan memperlihatkan tujuan dan ragam
pembaca, pemakaian ejaan dan tanda baca, dan kosakata yang tepat
dengan menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk serta
mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan menulis hasil
sastra berupa cerida dan puisi. Kompetensi menulis juga diarahkan
menumbuhkan kebiasaan menulis.
Dari penjelasan di atas,

peneliti berpendapat

bahwa

pembelajaran

bahasaIndonesia adalah pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk dapat
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berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Pembelajaran bahasa Indonesia
mencakup empat aspek yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis.
Berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia disemua jenjang
pendidikan adalah untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis.
Berkomunikasi tentunya tidak lepas dari interaksi sesama manusia yang sangat
dibutuhkan yaitu keterampilan berbicara yang perlu diasah agar sesuai dengan
konteks komunikasi yang diperlukan.
2.1.10 Keterampilan Berbicara
2.1.10.1 Pengertian Berbicara
Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau
kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan,
dan perasaan. Tarigan (2008: 16) mengemukakan berbicara merupakan suatu
bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologi,
neurologis, semantika, dan linguistic sedemikian ekstensif, secara luas sehingga
dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol manusia.
Berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan memproduksi arus
sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan
keinginan kepada orang lain. Berbicara merupakan proses berbahasa lisan
untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan, merefleksikan pengalaman, dan
berbagi informasi. Ide merupakan esensi dari apa yang kita bicarakan dan
kata-kata merupakan untuk mengeksresikannya. Berbicara merupakan proses
yang kompleks karena melibatkan berpikir, bahasa, dan keterampilan sosial.
(Iskandarwassid, 2008: 241)
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Dengan demikian, maka berbicara itu lebih daripada hanya sekedar
pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. Berbicara adalah suatu alat untuk
mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. (Tarigan 2008: 16)
Anak-anak memasuki awal sekolah sudah mampu berbicara untuk
mengekspresikan kebutuhannya, bertanya, dan untuk belajar tentang dunia
yang akan mereka kembangkan. Namun demikian, mereka belum mampu
untuk memahami dan memproduksi kalimat-kalimat kompleks dan belum
memahami variasi penggunaan bahasa yang didasarkan pada situasi yang
berbeda. Hal ini menjadi tangung jawab guru untuk membangun pondasi
kemampuan berbahasa, terutama kemampuan berbahasa lisan dalam kaitannya
dengan situasi komunikasi yang berbeda-beda. Para

pakar

mendefinisikan

kemampuan berbicara secara berbeda-beda.
Dari pendapat para ahli di atas, peneliti mempunyai pendapat berbicara
secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud (ide, pikiran, isi
hati) seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga
maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Berbicara merupakan
tuntutan

kebutuhan

manusia

sebagai

makhluk

sosial

sehingga

dapat

berkomunikasi dengan sesamanya. Seseorang berbicara tentunya memiliki tujuan
yang harus dipahami untuk saling berinteraksi.
2.1.10.2 Tujuan Berbicara
Tarigan (2008: 16-17) mengemukakan bahwa berbicara mempunyai tiga
maksud umum yaitu: 1) Memberitahukan dan melaporkan (to inform); 2)
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Menjamu dan menghibur (to entertain); 3) Membujuk, mengajak, mendesak dan
meyakinkan (to persuade). Ochs dan Winker (dalam Tarigan, 2008: 17)
menambahkan, gabungan atau campuran dari maksud-maksud itupun mungkin
saja terjadi. Suatu pembicaraan misalnya mungkin saja merupakan gabungan dari
melaporkan dan menjamu begitu pula mungkin sekaligus menghibur dan
meyakinkan.
Peneliti mempunyai pendapat bahwa tujuan utama berbicara adalah untuk
berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, seyogyanya
sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan.
Dia harus mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap pendengarnya dan
harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala situasi pembicaraan ,
baik secara umum maupun perorangan.
Berdasarkan tujuan berbicara yang telah dijelaskan, dikembangkan dan
disesuaikan dengan keadaan yang terjadi sebenarnya dalam keterampilan
berbicara, maka metode panyampaian dalam berbicara agar komunikasi berjalan
sesuai yang diharapkan.
2.1.10.3 Metode Penyampaian Berbicara
Mulgrave (dalam Tarigan, 2008: 26) menyatakan bahwa ada empat
metode penyampaian, yaitu: 1) Penyampaian secara mendadak (impromptu
delivery); 2) Penyampaian tanpa persiapan (extemporaneous delivery); 3)
Penyampaian dari naskah (delivery from manuscript); 4) Penyampaian dari
ingatan (delivery from memory). Albert (dalam Tarigan, 2008: 28-29) menyatakan
bahwa kemampuan berbicara secara efektif merupakan suatu unsur penting
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terhadap keberhasilan kita dalam semua bidang kehidupan. Oleh karena itu
hendaknya kita memilih metode yang tepat agar komunikasi berjalan lancar.
Berdasarkan metode penyampaian dalam berbicara tentunya tidak lepas
dari hubungan keterampilan yang lainnya. Sehingga antara satu keterampilan
berbahasa saling berpengaruh, terkait dengan keterampilan berbahasa lainnya.
2.1.10.4 Hubungan Keterampilan Berbahasa
Keterampilan berbahasa satu dengan yang lain saling mempengaruhi.
Sehingga apabila keterampilan yang satu kurang akan ada pengaruh pada
keterampilan yang lain. Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang
berkembang pada kehidupan anak, yang hanya didahului oleh keterampilan
menyimak, dan pada masa itulah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari.
Tarigan (2008:4-6) menjelaskan hubungan antara keterampilan berbahasa tersebut
antara lain:
a. Hubungan antara Menyimak dan Berbicara
Menyimak

dan

berbicara

merupakan

keterampilan

yang

saling

melengkapi, keduanya saling bergantung. Pada dasarnya bahasa yang dugunakan
dalam percakapan dipelajari lewat menyimak dan menirukan pembicaraan. Anakanak tidak hanya menirukan pembicaraan yang mereka pahami, tetapi juga
menirukan hal-hal yang tidak mereka pahami.
b. Hubungan antara Menyimak dan Membaca
Menyimak dan membaca merupakan keterampilan reseptif. Keduanya
memungkinkan seseorang menerima informasi dari orang lain. Dalam menyimak
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maupun dalam membaca dibutuhkan penyandian simbol-simbol; menyimak
bersifat lisan sedangkan membaca bersifat tertulis.
c. Hubungan antara Berbicara dan Menulis
Berbicara dan menulis merupakan keterampilan ekspresif atau produktif.
Keduanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Dalam berbicara dan
menulis dibutuhkan kemampuan menyandikan simbol-simbol , simbol lisan dalam
berbicara dan simbol tertulis dalam menulis. Dalam kegiatan berbicara maupun
menulis, pengorganisasian pikiran sangat penting.
d. Hubungan antara Membaca dan Menulis
Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling melengkapi.
Tidak ada yang perlu ditulis kalau tidak ada yang membacanya, dan tidak ada
yang bisa dibaca kalau belum ada yang ditulis. Keduanya merupakan
keterampilan bahasa tertulis, dengan menggunakan simbol-simbol yang dapat
dilihat yang mewakili kata-kata yang diucapkan serta pengalaman dibalik katakata tersebut.
Berdasarkan hubungan keterampilan berbahasa yang telah dijelaskan,
dikembangkan dan disesuaikan dengan karakteristik jenjang pendidikan
khususnya SD/MI sehingga muncullah aspek-aspek yang perlu dinilai berdasarkan
karakteristik tersebut.
2.1.10.5 Aspek Yang Dinilai Dalam Penilaian Berbicara
Menurut Aries (2011:104) aspek penilaian berbicara ada 6 yaitu aspek
kelancaran, pemahaman, tata bahasa dan kosa kata. Lebih spesifik dijelaskan
aspek penilaian ini dibagi menjadi 6 aspek yaitu keakuratan informasi, hubungan
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antar informasi, kelancaran, ketepatan struktur, kejelasan ucapan dan pemahaman
terhadap isi.
Pada aspek kelancaran hal yang diamati adalah cepat lambatnya saat
berbicara, lancar dan halusnya saat berbicara. Pada aspek pemahaman yaitu
pemahaman terhadap isi materi yang dibicarakan, lalu pada aspek tata bahasa dan
kosakata adalah tepat atau tidaknya penggunaan tata bahasa, sesuai dengan
konteks materi dan cara berkomunikasi.(Aries, 2011: 105)
Keterampilan

berbicara

pada

siswa

sekolah

dasar

masih

perlu

ditingkatkan. pada penelitian ini, peneliti menerapkan model Think Pair Share
dengan video pada pembelajaran bahasa Indonesia, dengan model tersebut dan
melalui media video pembelajaran sehingga dapat mengasah keterampilan
berbicara mereka, diharapkan siswa mampu termotivasi dalam pembelajaran,
2.1.11 Penerapan Model

Think Pair Share Dengan Video Pembelajaran

Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara
2.1.11.1

Alasan

Pemilihan

Model

Think

Pair

Share

dengan

Video

Pembelajaran Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara
Model Think Piar Share adalah model pembelajaran kooperatif berpikir,
berpasangan dan berbagi dimana langkah pembelajaran ini mempengaruhi pola
interaksi siswa. Model ini mampu meningkatkan keaktifan siswa dan
mengoptimalkan kerja kelompok yang hanya beranggotakan kelompok kecil
sebanyak 2 – 4 siswa saja. Sesuai dengan keadaan siswa yang enggan ikut
berpartisipasi di dalam kelas dan kurangnya siswa yang ikut dilibatkan dalam
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pembelajaran, model ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran
bahasa khususnya dalam aspek berbicara.
Langkah-langkah model Think Pair Share adalah berpikir, siswa diberikan
masalah yang akan dibicarakan dalam pembelajaran, kemudian pair yaitu
berpasangan, siswa secara berpasangan atau berkelompok sebanyak 2 – 4 siswa
membicarakan materi yang telah dijelaskan sebelumnya, dan selanjutnya share
yaitu apa yang menjadi pembicaraan kelompok dibagikan kepada seluruh
kelompok anggota kelas. Dengan adanya berbagai kegiatan tersebut maka siswa
akan lebih aktif dalam proses pembelajaran terutama dalam aspek berbicara siswa.
Berdasarkan alasan dalam pemilihan model di atas, maka disesuaikan dan
dikembangkan untuk dijadikan langkah pembelajaran dalam meningkatkan
keterampilan berbicara siswa yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan
pembelajaran siswa kelas III.
2.1.11.2

Langkah-langkah Pembelajaran Model Think Pair Share dengan

Video Pembelajaran
Model Think Pair Share dengan video pembelajaran merupakan sebuah
perpaduan antara model Think Pair Share dan video pembelajaran yang akan
digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas
III SDN Karanganyar 02. Adapun sintaks dari model Think Pair Share dengan
video pembelajaran adalah :
a. Guru menyampaikan apersepsi
b. Guru menayangkan video pembelajaran saat pembelajaran berlangsung
c. Siswa memperhatikan video pembelajaran yang telah ditanyangkan guru
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d. Guru mengajukan pertanyaaan atau masalah yang dikaitkan dengan materi
yang akan dibahas sesuai dengan video yang telah ditayangkan
e. Siswa memikirkan jawabannya pertanyaan secara individual. (Think)
f. Siswa berkelompok berpasangan untuk berdiskusi . (Pair)
g. Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru dalam diskusi.
h. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi dengan keseluruhan kelas
yang telah mereka bicarakan pada tahap berpasangan sebelumnya (Share)
i. Siswa dibantu oleh guru memberikan kesimpulan.
Dari setiap model pembelajaran yang digunakan tentunya mempunyai
kekurangan dan kelebihan. Dalam langkah-langkah yang dirumuskan tentunya ada
kesalahan teknis yang mungkin terjadi. Namun, kekurangan bisa diatasi dengan
solusi yang dianggap mampu untuk menutupi kekurangan tersebut. Kelebihan
model menjadi nilai tambah dalam penerapan model yang akan menguntungkan
peneliti dalam proses pengambilan data.
2.1.11.3

Kelebihan dan Kekurangan Model Think Pair Share

Berikut ini adalah kelebihan model Think Pair Share menurut Lie (2002:
46) yaitu (1) akan meningkatkan pasrtisipasi siswa; (2) cocok untuk tugas
sederhana; (3) lebih banyak memberi kesempatan untuk kontribusi masing-masing
anggota kelompok; (4) interaksi lebih mudah; (5) lebih mudah dan cepat
membentuk kelompok; (6) teknik ini dapat digunakan dalam semua mata
pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik.
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Selain memiliki kelebihan, model Think Pair Share juga memiliki
kekurangan yaitu (1) Banyak kelompok yang melapor dan perlu di monitor (2)
lebih sedikit ide yang muncul
Dari kekurangan model tersebut peneliti menemukan pemecahan masalah
dengan guru lebih aktif dalam membimbing dalam kelompok kecil maupun
kelompok besar. Dengan membimbing tersebut siswa diharapkan dapat mengerti
apa yang guru maksud dari diskusi yang dilaksanakan. Sedangkan untuk lebih
sedikit ide yang muncul tersebut bisa diatasi dengan lembar kerja yang lebih
diruntutkan pertanyaannya dan dengan adanya media yaitu video pembelajaran
diharapkan siswa lebih banyak dapat memunculkan ide ide dalam diskusi.
Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada model yang
digunakan peneliti ini, dikembangkan dan disesuaikan dengan teori belajar yang
sesuai dengan karakteristik pembelajaran, siswa, iklim belajar dan system
pembelajaran yang dianut dari keadaan yang terjadi dalam pembelajaran yang
sebenarnya.
2.1.11.4 Teori Belajar yang Mendasari Model Think Pair Share Dengan Video
Pembelajaran
Adapun teori belajar yang mendasari model Think Pair Share dengan video
pembelajaran adalah sebagai berikut :
1.

Teori Belajar Kognitivisme
Dalam teori belajar kognitivisme Piaget (dalam Rifa’I dan Anni, 2009: 25)

mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor
eksternal atau lingkungan. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara
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individu dan lingkungan, dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya.
Kognisi adalah suatu perabot dalam benak kita yang merupakan “pusat”
penggerak berbagai kegiatan kita: mengenali lingkungan, melihat berbagai
masalah, menganalisis berbagai masalah, mencari informasi baru, menarik
simpulan dan sebagainya.
Teori kognitivisme ini mendukung model pembelajaran yang digunakan
peneliti yaitu model Think Pair Share dengan video pembelajaran karena dalam
implikasi pembelajaran teori ini adalah interaksi antara individu dan lingkungan
sedangkan model Think Pair Share dengan video pembelajaran menekankan
interaksi antara siswa satu dengan yang lain dalam berdiskusi dan dalam
lingkungan sosialnya yaitu siswa sekelasnya saat memaparkan hasil diskusinya.
Siswa melakukan proses berfikir kognisi sebelum pemikirannya dibagikan dengan
teman lainnya.
2.

Teori Belajar Konstruktivisme

Vigotsky dalam (Lapono, 2009: 25) mengatakan bahwa konsep dasar belajar
menurut teori ini adalah pengetahuan baru di konstruksi sendiri oleh peserta didik
secara aktif berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya.
Berdasarkan teori konstruktivis ini, peranan guru hanya sebagai fasilitator
atau pencipta kondisi belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif
mencari sendiri informasi, mengasimilasi dan mengadaptasi sendiri informasi dan
mengkonstruksinya menjadi pengetahuan yang baru berdasarkan pengetahuan
yang

dimiliki

masing-masing.

Dengan

kata

lain

dalam

pembelajaran
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konstruktivisme peserta didik memegang peran kunci dalam mencapai kesuksesan
belajarnya, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator.
Dengan demikian menurut peneliti teori belajar

konstruktivisme

mendukung model Think Pair Share dengan video pembelajaran karena dalam
proses pembelajaran siswa akan diberikan stimulus oleh guru baik berupa strategi
belajar, penciptaan lingkungan belajar dan media pembelajaran agar siswa
membangun pengetahuan sendiri mengenai apa yang dipelajarinya.
3.

Teori Belajar Behaviorisme
Teori Behaviorisme didasarkan pada pemikiran Skinner (dalam Rifa’I dan

Anni, 2009 : 106) bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku.
Perilaku dalam belajar mempunyai arti luas, yang sifatnya bisa berwujud perilaku
yang tidak tampak (inert behavior) atau perilaku yang tampak (overt behavior).
Lapono (2009: 1-15) dalam teori belajar behaviorisme individu berperilaku
apabila ada rangsangan (stimuli), sehingga dapat dikatakan peserta didik di SD/MI
akan belajar apabila menerima rangsangan dari guru. Semakin tepat dan intensif
rangsangan yang diberikan oleh guru akan semakin tepat dan intensif pula
kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Dalam belajar tersebut kondisi
lingkungan berperan sebagai perangsang (stimulator) yang harus direspon
individu dengan sejumlah konsekuensi tertentu. Konsekuensi yang dihadapi
peserta didik, ada yang bersifat positif (misalnya perasaan puas, gembira, pujian,
dan lain-lain sejenisnya) tetapi ada pula yang bersifat negatif (misalnya perasaan
gagal, sedih, teguran, dan lain-lain sejenisnya). Konsekuensi positif dan negatif
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tersebut berfungsi sebagai penguat (reinforce) dalam kegiatan belajar peserta
didik.
Teori behavioristik mendukung pembelajaran dengan model Think Pair
Share dengan video pembelajaran karena dalam pembelajaran TPS ini siswa akan
diberikan rangsangan oleh guru berupa video pembelajaran agar respon siswa
terhadap pembelajaran akan semakin meningkat. Selain itu dengan model Think
Pair Share dengan video pembelajaran ini ketrampilan berbicara siswa akan
meningkat karena dalam Think Pair Share siswa akan dituntut untuk
mengungkapkan pendapatnya dengan teman sebangku terlebih dahulu kemudian
dilanjutkan dengan teman sekelas.

2.2

KAJIAN EMPIRIS
Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah terlebih dahulu

dilakukan oleh peneliti lain yang melakukan penelitian pada bidang yang sama.
Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
Penelitian yang dilakukkan oleh Rahmawati mahasiswa Universitas
Malang tahun 2010 dengan judul Penerapan model pembelajaran Think Pair Share
untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita siswa kelas III SDN Toyomarto
01 Singosari Kabupaten Malang. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat
peningkatan hasil belajar, hal ini dibuktikan dengan Pada siklus I pertemuan 1
mencapai rata-rata 66 Nilai tersebut masuk dalam kategori Cukup atau C dengan
kriteria ketuntasan dapat dikatakan Tuntas. Sebanyak 20 siswa dari 32 siswa yang
mengalami ketuntasan belajar, sedangkan 12 siswa belum mencapai ketuntasan
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belajar, pada pertemuan 2 rata-rata nilai kelas III naik menjadi 69. Nilai tersebut
masuk dalam kategori Cukup atau C dengan kriteria ketuntasan dapat dikatakan
Tuntas Sebanyak 23 siswa dari 32 siswa yang mengalami ketuntasan belajar,
sedangkan 9 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Pada siklus II rata-rata
nilai keterampilan menulis cerita meningkat menjadi 73. Nilai tersebut masuk
dalam kategori B dengan kriteria ketuntasan dapat dikatakan Tuntas. Sebanyak 28
siswa dari 32 siswa yang mengalami ketuntasan belajar, sedangkan 4 siswa belum
mencapai ketuntasan belajar. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata
pelajaran Bahasa Indonesia yang telah ditentukan oleh SDN Toyomarto 01
Singosari adalah 65. Ini berarti sudah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal
yang telah ditentukan. Pada penelitian ini nilai rata-rata siswa mencapai 73, ini
berarti secara klasikal telah mengalami peningkatan keterampilan menulis cerita.
Penelitian yang dilakukkan oleh Yanik Rinawati mahasiswi Universitas
Malang tahun 2012 dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi
Melalui Model Pembelajaran Think Pair And Share (TPS) Pada Siswa Kelas V
SDN Dampit 2 Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Berdasarkan penelitian
tersebut Hasil penelitian membuktikan bahwa Think Pair and Share (TPS) terbukti
dapat memberi struktur diskusi sehingga siswa tidak melantur pemikirannya dan
terarah tingkah lakunya karena harus melaporkan hasil pemikirannya ke
pasangannya. Berdasarkan analisis data hasil penelitian setelah diterapkan model
pembelajaran Think Pair and Share (TPS) dalam menulis puisi diketahui bahwa:
banyaknya siswa yang telah mengalami peningkatan dari pra tindakan sampai
siklus II. sebelum siklus hasil yang didapat yaitu 65.5 %. Sedangkan pada saat
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sudah dilakukan siklus I hasil yang didapat meningkat yaitu 73.26 % dan pada
saat pelaksanaan siklus 2 nilai siswa semakin meningkat yaitu 87.78 % .
Penelitian yang dilakukkan oleh Noor Hesti Setya Dewi, mahasiswi
Universitas Negeri Semarang tahun 2012 dengan judul Peningkatan Kualitas
Pembelajaran IPS Dengan Model Pembelajaran Think Pair Share Pada Siswa
Kelas IV SDN Purwoyoso 1 Semarang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar di SDN
Purwoyoso 1 Semarang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan
ketuntasan nilai dari setiap siklus yaitu dengan nilai KKM 60, pada siklus I
menunjukan ketuntasan klasikal mencapai 73,53 % dengan nilai rata-rata 67,20,
sedangkan pada siklus II menunjukkan peningkatan sebesar 11,76% yaitu
ketuntasan klasikal mencapai 85,29% dengan nilai rata-rata 76,32.
Berdasarkan beberapa kajian empiris yang telah didapatkan akan
digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian yang akan dilaksanakan
oleh peneliti. Melalui Model Think Pair Share (TPS) dengan video pembelajaran
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia
khususnya untuk keterampilan berbicara karena dengan diterapkannya model dan
media ini akan meningkatkan aktivitas siswa, keterampilan berbicara siswa serta
meningkatkan kemampuan guru dalam penerapan pembelajaran.

2.3

KERANGKA BERPIKIR
Kegiatan belajar mengajar sebelum adanya Penelitian Tindakan Kelas

(PTK) adalah guru belum dapat menciptakan suasana belajar yang menarik
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sehingga siswa kurang antusias dan kurang berminat dalam mengikuti
pembelajaran, materi mengenai ketrampilan berbicara belum dibahas secara detail
sehingga siswa tidak terlatih untuk mengeluarkan pendapatnya (berbicara) dan
siswa lebih memilih diam saat guru memberikan pertanyaan, serta guru belum
menerapkan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan ketrampilan
berbicara siswa sehingga kelas menjadi tidak kondusif. Salah satu upaya yang
dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan
model Think Pair Share dengan video pembelajaran.
Melalui penerapan model Think Pair Share video pembelajaran dapat
memberikan ketertarikan dan suasana menyenangkan kepada siswa serta akan
menjadikan kondisi kelas menjadi kondusif untuk pembelajaran sehingga
berimplikasi siswa mudah menerima dan mengungkapkan gagasan dan pikirannya
secara lisan.
Adapun langkah-langkah pembelajaran model Think Pair Share video
pembelajaran sebagai berikut :(1) Guru memberikan apersepsi; (2) Guru
menayangkan video pembelajaran saat pembelajaran berlangsung; (3) Siswa
memperhatikan video pembelajaran yang telah ditanyangkan guru; (4) Guru
mengajukan pertanyaaan atau masalah yang dikaitkan dengan materi yang akan
dibahas sesuai dengan video yang telah ditayangkan (Think); (5) Siswa
memikirkan jawabannya pertanyaan secara individual. (Pair); (6) Siswa
berkelompok berpasangan untuk berdiskusi; (7) Siswa mengerjakan soal yang
diberikan guru dalam diskusi; (8) Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi
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dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan pada tahap berpasangan
sebelumnya (Share); (9) Siswa dibantu oleh guru memberikan kesimpulan.
Setelah diberikan tindakan dengan langkah-langkah seperti di atas,
kondisi akhir yang diharapkan adalah keterampilan berbicara siswa, aktivitas
siswa, dan keterampilan guru dapat meningkat sehingga pembelajaran akan lebih
menyenangkan dan siswa akan lebih memahami materi mengenai keterampilan
berbicara. Berdasarkan uraian diatas akan diperjelas pada skema dibawah ini

Kondisi awal

Pemberian
Tindakan

1.
2.
3.
4.

Guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif
Guru belum menggunakan multimedia
Siswa kurang termotivasi
Hasil belajar siswa dalam aspek keterampilan berbicara
masih rendah

Menerapkan model Think Pair Share dengan Video Pembelajaran
dengan tahapan : Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :
a. Guru memberikan apersepsi
b. Guru menayangkan video pembelajaran saat pembelajaran
berlangsung
c. Siswa memperhatikan video pembelajaran yang telah
ditanyangkan guru
d. Guru mengajukan pertanyaaan atau masalah yang dikaitkan
dengan materi yang akan dibahas sesuai dengan video yang
telah ditayangkan
e. Siswa memikirkan jawabannya pertanyaan secara individual.
f. Siswa berkelompok berpasangan untuk berdiskusi .
g. Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru dalam diskusi.
h. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi dengan
keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan pada tahap
berpasangan sebelumnya
i. Siswa dibantu oleh guru memberikan kesimpulan.

Kondisi
Akhir

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran meningkat
2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat
3. Keterampilan berbicara siswa kelas III akan meningkat

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir
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2.4

HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas,

maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah melalui penerapan model Think Pair
Share dengan video pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru,
aktivitas siswa dan keterampilan berbicara pada siswa kelas III SDN Karanganyar
02.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 RANCANGAN PENELITIAN
Menurut Aqib (2011:8), langkah-langkah dalam PTK merupakan suatu daur
atau siklus. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Arikunto, (2009 :16) menyatakan
bahwa secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui dalam
melaksanakan penelitian tindakan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan,
dan refleksi.
Alur penelitian tindakan kelas menurut Arikunto (2009: 31) dapat di lihat
pada bagan di bawah ini:

Gambar 3.1 Alur Kegiatan Pemecahan Masalah (Arikunto, dkk; 2009)
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Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif antara guru
dengan pihak-pihak lain sebagai upaya bersama untuk mewujudkan perbaikan
kualitas pembelajaran yang diinginkan. Adapun 4 tahapan PTK sebagai berikut:
3.1.1 Perencanaan
Hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan tindakan antara lain : (1)
membuat skenario pembelajaran, (2) mempersiapkan fasilitas dan sarana
pendukung yang diperlukan di kelas, (3) mempersiapkan instrumen untuk
merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan, (4)
melaksanakan

simulasi

pelaksanaan

tindakan

perbaikan

untuk

menguji

keterlaksanaan rancangan. (Aqib, 2006:30)
Dalam tahap perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai
berikut:
1) Menelaah materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas III semester 2, materi
keterampilan berbicara; menentukan standar kompetensi (SK) yaitu SK
berbicara 6. Mengungkapkan perasaan dan pengalaman secara lisan dengan
bertelepon dan bercerita dan kompetensi dasar (KD) yaitu KD berbicara 6.1
melakukkan percakapan melalui telepon atau alat komunikasi sederhana
dengan menggunakan kalimat ringkas dan 6.2 menceritakan peristiwa yang
pernah dialami, dilihat atau didengar; menentukan indikator dan tujuan
pembelajaran bersama tim kolaborasi.
2) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dengan sintaks model
Think Pair Share dengan video pembelajaran.
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3) Menyiapkan media berupa video pembelajaran yang relevan dengan materi
sebagai pendukung model Think Pair Share
4) Menyiapkan lembar pengamatan berupa deskriptor yang telah ditetapkan dari
kisi-kisi penelitian, daftar wawancara untuk memperoleh informasi dari guru,
dan catatan lapangan untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa
dalam pembelajaran.
5) Menyiapkan lembar penilaian keterampilan berbicara berupa rentangan nilai
yang ditetapkan berdasarkan pada kisi-kisi dan deskriptor penialaian yang
telah dibuat.
3.1.2

Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi

rancangan, yaitu mengenai tindakan di kelas (Arikunto, 2008: 18). Dalam
pelaksanaan tindakan, guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang
sesuai dengan RPP

yang sudah direncanakan. Dalam pelaksanaan PTK ini

direncanakan dalam tiga siklus . Dalam setiap siklus dilakukan satu tindakan yang
diwujudkan dalam skenario pembelajaran. Satu kali pertemuan yaitu 2 x 35 menit,
dimana setiap pertemuan dalam pembelajaran menerapkan model Think Pair
Share dengan video pembelajaran. Siklus pertama yaitu dengan materi berbicara
melalui telepon, kemudian siklus kedua yaitu dengan materi mengomentari
peristiwa alam yang pernah dialami, dilihat atau didengar dan dalam siklus ketiga
dengan materi menceritakan pengalaman yang pernah dialami mengenai peristiwa
alam.
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3.1.3

Observasi
Observasi adalah proses pengambilan data dari pelaksanaan tindakan atau

kegiatan pengamatan untuk memotret sejauh mana efek tindakan telah mencapai
sasaran. Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru
pengamat untuk mengamati aktivitas siswa, ketrampilan guru, dan iklim belajar
dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar pengamatan, lembar
wawancara, catatan lapangan, dan dokementasi dalam pengambilan data-data di
lapangan. (Subyantoro, 2009: 32)
Kegiatan pengamatan ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru
pengamat untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa dalam berbicara,
serta hasil penilaian keterampilan berbicara melalui model Think Pair Share
dengan video pembelajaran.
3.1.4

Refleksi
Refleksi merupakan renungan atau kegiatan mengingat kembalai apa yang

sudah dilakukan. Sejalan dengan pendapat tersebut. Kegiatan refleksi itu terdiri
atas 4 komponen kegiatan, yaitu: analisis data hasil observasi, pemaknaan data
hasil analisa, penjelasan hasil analisa, dan penyimpulan apakah masalah itu
selesai/teratasi atau tidak. Jika teratasi berapa persen yang teratasi dan berapa
persen yang belum. Jika ada yang belum teratasi, maka perlu dilanjutkan ke siklus
berikutnya. Jadi dalam refleksi akan ditentukan apakah penelitian itu berhenti di
situ atau terus. (Aqib, 2011: 11)
Peneliti mengkaji keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan
berbicara siswa dalam proses pembelajaran, serta kesesuaian terhadap sasaran
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indikator yang tercapai. Peneliti juga mengkaji proses pembelajaran itu sudah
efektif atau belum, serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan
yang muncul dalam pelaksanaan siklus pertama. Kemudian semua itu akan
dijadikan acuan bagi peneliti bersama tim kolaborasi dalam membuat perencanaan
tindak lanjut untuk siklus berikutnya

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN
3.2.1

Siklus Pertama

3.2.1.1 Perencanaan
a) Menyusun RPP dengan tim kolaborasi dengan KD 6.1 melakukan percakapan
melalui telepon/alat komunikasi sederhana dengan menggunakan kalimat
ringkas dan
b) Menyiapkan sumber pembelajaran dan video pembelajaran yang akan
digunakan dalam pembelajaran berupa video siswa yang sedang becakap-cakap
diteleponMenyiapkan lembar kegiatan siswa
c) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes ketrampilan proses dan lembar soal.
d) Mempersiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa dalam pembelajaran, daftar wawancara untuk mendapat
informasi dari guru, dan catatan lapangan untuk mengetahui keadaan kelas
dalam proses pembelajaran yang digunakan sebagai bahan reflektif untuk
pertemuan berikutnya.
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3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan
1. Guru melakukan apersepsi pada siswa dengan bertanya pada siswa “alat
komunikasi yang ada saat ini apa saja? Coba sebutkan!”
2. Siswa dan guru tanya jawab
3. Guru menayangkan video pembelajaran tentyang percakapan melalui telepon
4. Siswa

memperhatikan

video

pembelajaran

yang

ditayangkan

guru.

(eksplorasi)
5. Guru bertanya kepada siswa, “Anak-anak apakah cara bertelepon tadi
termasuk menggunakan bahasa yang santun?” (Eksplorasi)
6. Siswa menjawab pertanyaan dari guru (eksplorasi)
7. Guru bertanya kepada siswa “Anak-anak apakah kalian tau bagaimana caranya
bertelepon dengan bahasa yang sopan dan santun” ?
8. Siswa memikirkan jawaban pertanyaan secara individual (elaborasi)
9. Guru memberikan soal untuk berbicara
10. Siswa berkelompok berpasangan dengan teman sebangku untuk berdiskusi
dalam mempraktekkan percakapan ditelepon.(elaborasi)
11. Siswa menyatukan jawaban pada tahap diskusi berpasangan. (elaborasi)
12. Siswa mempraktekkan percakapan yang telah dibagikan guru kepada temantemannya. (elaborasi)
13. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa tentang percakapan yang tadi
dipraktekkan. (elaborasi)
14. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi dengan keseluruhan kelas.
(elaborasi)
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15. Siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang dipresentasikan di depan
kelas (elaborasi)
16. Guru memberikan penguatan kepada setiap siswa yang memberikan
komentarnya melalui kata-kata, seperti “good, bagus, luar biasa, super sekali,
dan excelent.” (elaborasi)
17. Guru menanggapi hasil kerja siswa dan memberikan pembenaran pada hasil
kerja siswa yang kurang tepat. (konfirmasi)
18. Siswa dibantu oleh guru memberikan kesimpulan dari diskusi kelas yang telah
dilakukkan.(konfirmasi)
19. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya (konfirmasi)
3.2.1.3 Observasi
Observasi dalam penelitian siklus pertama ini dilakukkan untuk :
a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru yang dibantu oleh
kolaborator dan teman sejawat yang ditunjukkan selama pembelajaran model
Think Pair Share dengan video pembelajaran
b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran
keterampilan berbicara dengan model Think Pair Share dengan video
pembelajaran pada pembelajaran bahasa Indonesia
3.2.1.4 Refleksi
Dalam tahap refleksi ini, kegiatan yang dilakukkan oleh penelitiadalah
sebagai berikut:
a. Peneliti bersama kolaborator mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan
efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus pertama
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b. Menelaah hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada
siklus pertama
c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama yang
meliputi aspek keterampilan guru ,aktivitas siswa, dan keterampilan berbicara
siswa
d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut berupa perbaikan untuk siklus ke
dua
3.2.2

Siklus Kedua

3.2.2.1 Perencanaan
a. Merancang perbaikan II berdasarkan refleksi siklus I.
b. Menyusun RPP dengan tim kolaborasi dengan KD 6.2 menceritakan
peristiwa yang pernah dialami, dilihat atau didengar
c. Menyiapkan sumber pembelajaran dan video pembelajaran yang akan
digunakan dalam pembelajaran berupa video siswa yang sedang becakapcakap ditelepon
d. Menyiapkan lembar kegiatan siswa
e. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes ketrampilan proses dan lembar soal.
f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru dan
aktivitas siswa.
g. Menyiapkan catatan lapangan
3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan
1. Guru melakukan apersepsi pada siswa dengan mengajak bernyanyi bersamasama siswa dengan lagu “tik-tik”
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2. Siswa bernyayi bersama-sama
3. Guru menayangkan video pembelajaran mengenai peristiwa alam
4. Siswa mengamati video pembelajaran yang telah ditayangkan guru.
(eksplorasi)
5. Guru bertanya kepada siswa, “Anak-anak apa yang kalian tangkap, lihat dari
video yang ibu tayangkan tadi?”
6. Siswa menjelaskan pengertian peristiwa alam berdasarkan pengamatan video
pembelajaran yang ditayangkan guru (eksplorasi)
7. Guru mengajukan pertanyaan “Apakah peristiwa alam yang sedang hangat
diberitakan di media cetak atau media elektronik saat ini?” (eksplorasi)
8. Siswa memikirkan jawaban pertanyaan secara individual (elaborasi)
9. Siswa berkelompok berpasangan dengan teman sebangku untuk berdiskusi
mengomentari peristiwa yang sedang hangat dibicarakan di media.(elaborasi)
10. Siswa menyatukan jawaban pada tahap diskusi berpasangan. (elaborasi)
11. Siswa memaparkan hasil diskusi kepada teman-temannya. (elaborasi)
12. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa tentang mengomentari peristiwa alam
yang diberikan guru secara berpasangan. (elaborasi)
13. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi dengan keseluruhan kelas.
(elaborasi)
14. Siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang dipresentasikan di depan
kelas (elaborasi)
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15. Guru memberikan penguatan kepada setiap siswa yang memberikan
komentarnya melalui kata-kata, seperti “good, bagus, luar biasa, super sekali,
dan excelent.” (elaborasi)
16. Guru menanggapi hasil kerja siswa dan memberikan pembenaran pada hasil
kerja siswa yang kurang tepat. (konfirmasi)
17. Siswa dibantu oleh guru memberikan kesimpulan.(konfirmasi)
18. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya (konfirmasi)
3.2.2.3 Observasi
Observasi dalam penelitian siklus pertama ini dilakukkan untuk :
a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru yang dibantu oleh
kolaborator dan teman sejawat yang ditunjukkan selama pembelajaran model
Think Pair Share dengan video pembelajaran
b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran
keterampilan berbicara dengan model Think Pair Share dengan video
pembelajaran pada pembelajaran bahasa Indonesia.
3.2.2.4 Refleksi
Dalam tahap refleksi, kegiatan yang dilakukkan oleh peneliti adalah:
a. Peneliti bersama kolaborator mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan
efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus kedua
b. Menelaah hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada
siklus kedua
c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus kedua yang meliputi
aspek aktivitas siswa, keterampilan guru dan keterampilan berbicara siswa
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d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut berupa perbaikan untuk siklus
ketiga
3.2.3 Siklus Ketiga
3.2.3.1 Perencanaan
a)

Merancang perbaikan III berdasarkan refleksi siklus I & II.

b) Menyusun RPP dengan tim kolaborasi dengan KD 6.2 Menceritakan
peristiwa yang pernah dialami, dilihat atau didengar
c)

Menyiapkan sumber pembelajaran dan video pembelajaran yang digunakan
dalam pembelajaran

d) Menyiapkan lembar kegiatan siswa
e)

Menyiapkan alat evaluasi berupa tes ketrampilan proses dan lembar soal.

f)

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru dan
aktivitas siswa.

g) Menyiapkan catatan lapangan.
3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan
1. Guru menayangkan video pembelajaran mengenai cuaca di Indonesia
2. Siswa mengamati video pembelajaran yang telah ditayangkan guru.
(eksplorasi)
3. Guru bertanya kepada siswa, “Anak-anak apa yang kalian tangkap, lihat dari
video yang ibu tayangkan tadi?”
4. Siswa menjelaskan pengertian peristiwa alam berdasarkan pengamatan video
pembelajaran yang ditayangkan guru (eksplorasi)
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5. Guru mengajukan pertanyaan “apakah kalian pernah menonton perkiraan
cuaca di TV? Kalian tau simbol-simbol pada perkiraan cuaca tersebut?
Apakah nama benda dilangit yang berbentuk putih itu? Nah apakah kalian
tau jenis-jenis awan itu ? (eksplorasi)
6. Siswa memikirkan jawaban pertanyaan secara individual (elaborasi)
7. Siswa berkelompok berpasangan dengan teman sebangku untuk berdiskusi
untuk mengidentifikasi hubungan cuaca terhadap kegiatan manusia
.(elaborasi)
8. Siswa menyatukan jawaban pada tahap diskusi berpasangan. (elaborasi)
9. Siswa memaparkan hasil diskusi kepada teman-temannya. (elaborasi)
10. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa tentang mengidentifikasi hubungan
cuaca terhadap kegiatan manusia yang diberikan guru secara berpasangan.
(elaborasi)
11. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi dengan keseluruhan kelas.
(elaborasi)
12. Siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang dipresentasikan di depan
kelas (elaborasi)
13. Guru memberikan penguatan kepada setiap siswa yang memberikan
komentarnya melalui kata-kata, seperti “good, bagus, luar biasa, super
sekali, dan excelent.” (elaborasi)
14. Guru menanggapi hasil kerja siswa dan memberikan pembenaran pada hasil
kerja siswa yang kurang tepat. (konfirmasi)
15. Siswa dibantu oleh guru memberikan kesimpulan.(konfirmasi)
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16. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya (konfirmasi)
3.2.3.3 Observasi
Observasi dalam penelitian siklus pertama ini dilakukkan untuk :
a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru yang dibantu oleh
kolaborator dan teman sejawat yang ditunjukkan selama pembelajaran
model Think Pair Share dengan video pembelajaran
b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran
keterampilan berbicara dengan model Think Pair Share dengan video
pembelajaran pada pembelajaran bahasa Indonesia
3.2.3.4 Refleksi
Dalam tahap refleksi, kegiatan yang dilakukkan oleh peneliti yaitu
1. Peneliti bersama kolaborator mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan
efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus kedua
2. Menelaah hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada
siklus kedua
3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus kedua yang meliputi
aspek aktivitas siswa, keterampilan guru dan keterampilan berbicara siswa
4. Membuat kesimpulan dan laporan
Namun apabila sampai tiga siklus yang telah direncanakan peneliti tidak
mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan indikator keberhasilan, maka
akan dilanjutkan ke siklus berikutnya.
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3.3 SUBJEK PENELITIAN
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III tahun pelajaran 2012/2013 SDN
Karanganyar 02 Kecamatan Tugu Kota Semarang yang berjumlah empat puluh
siswa, dengan rincian 18 perempuan dan 22 siswa laki-laki. Selain siswa, guru
juga menjadi subjek penelitian. Guru yang dijadikan subjek penelitian adalah guru
kelas III.

3.4 TEMPAT PENELITIAN
Penelitian ini dilakasanakan di SD Negeri Karanganyar 02 Semarang
pada mata pelajaran bahasa Indonesia.

3.5 VARIABEL PENELITIAN
Variabel penelitian ini adalah:
a.

Ketrampilan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia aspek berbicara dengan
mengunakan model Think Pair Share dengan video pembelajaran

b.

Aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia aspek berbicara dengan
mengunakan model Think Pair Share dengan video pembelajaran

c.

Hasil belajar keterampilan berbicara dalam pembelajaran bahasa Indonesia
dengan mengunakan model Think Pair Share dengan video pembelajaran.

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.6.1

Jenis Data

3.6.1.1 Data Kuantitatif
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Data kuantitatif diwujudkan dengan data hasil praktek berbicara siswa
kelas III SDN Karanganyar 02 Semarang yang diperoleh selama proses
pembelajaran dari siklus 1 sampai siklus 3 untuk mendeskripsikan peningkatan
hasil keterampilan berbicara yang dilakukan siswa.
3.6.1.2 Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan dengan menggunakan
lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, wawancara, catatan
lapangan, serta dokumentasi berupa foto dan video dalam pembelajaran
keterampilan berbicara model Think Pair Share dengan video pembelajaran.
3.6.2

Sumber Data

3.6.2.1 Guru
Sumber data guru diperoleh dari hasil pengamatan keterampilan guru yang
diambil dari pengamatan serta wawancara yang dilakukan secara sistematis
selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga dalam pembelajaran
bahasa Indonesia melalui model Think Pair Share dengan video pembelajaran.
Selain itu sumber data guru diperoleh dari catatan lapangan selama proses
pembelajaran berlangsung serta metode dokumentasi berupa foto dan video.
3.6.2.2 Siswa
Sumber data siswa diperoleh dari lembar pengamatan aktivitas siswa dan
tes keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang
dilakukan setiap siklusnya. Selain itu sumber data siswa diperoleh dari catatan
lapangan selama proses pembelajaran berlangsung serta metode dokumentasi
berupa foto dan video.
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3.6.2.3 Data Dokumen
Sumber data dokumen diperoleh dari data awal yang didapatkan dari
nilai/hasil tes keterampilan berbicara, catatan lapangan, dan beberapa foto
sebelum dilakukan tindakan.
3.6.2.4 Catatan Lapangan
Sumber data yang berupa catatan lapangan, diperoleh dari catatan selama
proses pembelajaran berlangsung, yaitu berupa data keterampilan guru dalam
pembelajaran, data aktivitas siswa, dan data penilaian proses dan hasil belajar
siswa dalam berbicara. Catatan lapangan digunakan untuk merekam proses
pembelajaran.
3.6.3

Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik non tes

1. Teknik tes
Teknik tes pada penelitian ini adalah tes formatif pada akhir pembelajaran.
2. Teknik Non Tes
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) ini adalah observasi, tes, dokumentasi. catatan lapangan, wawancara dan
dokumentasi.
(1) Observasi
Dalam pengumpulan data, observasi banyak digunakan dalam penelitianpenelitian, data observasi didapatkan melalui pengamatan langsung yang
dilakukkan observer. Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan
melakukkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap atau gejala
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atau fenomena yang ada pada objek penelitian. (Aries dan Ari, 2012: 89) Hal ini
sesuai dengan yang diungkapkan Hamdani (2011: 312) observasi adalah suatu
teknik yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematik apa
yang tampak dan terlihat sebenarnya. Jadi dalam obsevasi ada proses mengamati
dan mencatat hal-hal yang terjadi dari kejadian atau situasi. Instrumen observasi
pada penelitian ini berupa lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas
siswa.
Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati
keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan
menggunakan model Think Pair Share dengan video pembelajaran. Dilakukan
selama pembelajaran bersama kolaborator.
(2) Catatan Lapangan
Catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam
observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. Catatan lapangan
merupakan teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif..
catatan lapangan diisi oleh observer dan berisi catatan guru selama pembelajaran
berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran. (Aries
dan Ari, 2012: 89)
Catatan lapangan dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh pada
saaat observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan berbicara
siswa dalam pembelajaran. Instrumen berupa lembar catatan lapangan yang diisi
oleh guru.
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(3) Wawancara
Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara
berencana dimana peneliti telah ,menyiapkan dan membuat daftar pertanyaan
yang akan diajukan kepada responden. Wawancara menjadi sumber informasi
yang sangat produktif bagi observer yang ingin memverifikasi yang akan
dilaksanakan selanjutnya. (Hopkins,2011: 190) Instrumen wawancara berupa
lembar wawancara yang kemudian draf pertanyaan itu ditanyakan kepada
kolaborator atau guru kelas yang mengobservasi. Wawancara ini ditujukan
kolaborator untuk mengungkapkan pendapat

atau mengomentari mengenai

peristiwa alam dengan menggunakan model Think Pair Share dengan video
pembelajaran.
(4) Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, video, gambar, dan lain-lain.
Instrumen dokumentasi berupa foto dan video saat pembelajaran. (Arikunto, 2009:
206)
Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh
data tentang aktivitas siswa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia pada
setiap siklusnya menggunakan model Think Pair Share dengan video
pembelajaran.
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3.7 TEKNIK ANALISIS DATA
Penelitian ini menggunakan 2 teknik analisis data, yaitu teknik analisis data
kuantittatif dan kualitatif
3.7.1 Kuantitatif
Data kuatitatif berupa hasil belajar untuk mengukur kemampuan kognitif
pada keterampilan berbicara. Dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan
menentukan mean. Data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk presentase.
Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif adalah sebagai
berikut :
1) Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis
Skor =

100 %

(rumus apabila menggunakan skala 100)
B = Banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda)atau
jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/item soal (pada tes bentuk uraian).
St = Skor teoritis.
(Poerwanti, 2008:6-15)
2) Menghitung ketuntasan belajar secara klasikal dan penyajian data kuantitatif
dipaparkan dalam bentuk presentase. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

f ‘ = ∑ x 100%
Keterangan:
∑f = jumlah frekuensi
fn

= frekuensi yang muncul
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f’

= Persentase frekuensi

(Herrhyanto dan Hamid, 2008: 2.23)
3) Menghitung mean atau rerata
Menurut Sukestiyarno (2009:21) nilai rata-rata merupakan jumlah nilai data
dibagi dengan banyaknya data. Bila data berupa nilai maka rata-rata merupakan
jumlah nilai semua siswa dibagi banyaknya siswa, yaitu dengan rumus:
∑

̅ =∑

Keterangan:
x: nilai rata- rata

∑ X : jumlah semua nilai siswa
∑ N : jumlah siswa
(Sukestiyarno, 2009:21)
Hasil penghitungan dikonsultasikan melalui kriteria ketuntasan belajar
siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori, tuntas dan tidak tuntas, kriteria
sebagai berikut

Table 3.1
Kriteria Ketuntasan Minimal SDN Karanganyar 02
Kriteria ketuntasan

Kualifikasi

≥70

Tuntas

<70

Tidak tuntas
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3.7.2 Kualitataif
Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan ketrampilan
guru dalam pembelajaran memahami materi pembelajaran bahasa Indonesia
dengan analisis deskriptif kualitatif. Data kulaitatif dipaparkan dalam kalimat
yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
Untuk data keterampilan guru dan aktivitas siswa menggunakan cara
mengolah data skor menurut Poerwanti,dkk (2008: 6-9) sebagai berikut :
1) Menentukan skor terendah
2) Menentukan skor tertinggi
3) Mencari median
4) Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup,
kurang )
Jika:
R = skor terendah
T = skor tertinggi
n = banyaknya skor
maka untuk mencari n = (T – R )+ 1
Untuk rumus yang digunakan adalah Herrhyanto dan Hamid (2008: 5.3).
Q1 = kuartil pertama
Letak Q1 =

( n +2 ) untuk data genap atau Q1 =

( n +1 ) untuk data ganjil.

Q2 = median
Letak Q2 = ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap
Q3 = kuartil ketiga
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Letak Q3 = (n +2 ) untuk data genap atau Q3 =

( n +1 ) untuk data ganjil.

Q4= kuartil keempat = T (skor tertinggi)
Maka akan di dapat
Tabel 3.2
Klasifikasi Kategori
Kriteria Ketuntasan

Kategori

Kualifikasi

Q3 ≤ skor ≤ T

Sangat baik

Tuntas

Q2 ≤ skor < Q3

Baik

Tuntas

Q1 ≤ skor < Q2

Cukup

Tidak Tuntas

R ≤ skor < Q1

Kurang

Tidak Tuntas

(Poerwanti, dkk, 2008:7.8)

Dari perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai
untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan aktivitas siswa
sebagai berikut:

Table 3.3
Kriteria Skor Data Kualitatif
Rentang

Kategori

Kualifikasi

Keterampilan guru
37,25 ≤ skor ≤ 44

Aktivitas siswa
25,75 ≤ skor ≤ 32

Sangat Baik

Tuntas

28,5 ≤ skor < 37,25

20 ≤ skor < 25,75

Baik

Tuntas

20 ≤ skor < 28,5

13,5 ≤ skor < 20

Cukup

Tidak Tuntas

11 ≤ skor < 20

8 ≤ skor <13,5

Kurang

Tidak Tuntas
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3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN
Pembelajaran dengan model Think Pair Share dengan video pembelajaran untuk
meningkatkan keterampilan berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa
kelas III SDN Karanganyar 02 dapat dikatakan berhasil apabila:
1. Keterampilan guru kelas III SDN Karanganyar 02 dalam melaksanakan
pembelajaran dengan model Think Pair Share dengan video pembelajaran
minimal baik (25≤ skor < 32,5);
2. Aktivitas siswa kelas III SDN Karanganyar 02 dalam melaksanakan pembelajaran
dengan model Think Pair Share dengan video pembelajaran minimal baik (20 ≤
skor < 25,75);
3. Peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui model Think Pair Share
dengan video pembelajaran menunjukkan ketuntasan belajar individual sebesar
>70 dengan ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya sampai 75%

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus yang terdiri dari tiga
pertemuan. Berikut akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan berbicara siswa melalui
model Think Pair Share dengan video pembelajaran di kelas III SDN
Karanganyar 02 Semarang pada pembelajaran keterampilan berbicara bahasa
Indonesia.
4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 1
4.1.1.1 Pelaksanaan
Pelaksanaan tindakan siklus 1 dilaksanakan pada hari Senin, 25 Maret
2013 di kelas III SDN Karanaganyar 02 Semarang dengan pokok bahasan
melakukkan percakapan melalui telepon/alat komunikasi sederhana yang
berlangsung selama 3 jam pelajaran. Kegiatan pembelajaran diikuti oleh
siswa kelas III SDN Karanaganyar 02 Semarang tahun ajaran 2012/2013 yang
berjumlah 40 siswa.
Pada pelaksanaan tindakan siklus 1 terdiri dari kegiatan pra
pembelajaran; kegiatan awal; kegiatan inti yang berupa eksplorasi, elaborasi,
dan konfirmasi; dan kegiatan akhir.
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Pra kegiatan pembelajaran dilakukan guru sebelum pembelajaran
bahasa Indonesia dimulai. Pada kegiatan ini guru mengucapkan salam pada
siswa,

melakukan

presensi

dengan

mengecek

kehadiran

siswa,

mengkondisikan kelas, meminta murid untuk menyiapkan buku dan alat tulis,
serta menyiapkan materi yang akan dipelajari yaitu melakukkan percakapan
melalui teleponmenyiapkan media pembelajaran berupa video tentang cara
bertelepon yang baik, LCD proyektor, laptop, speaker dan perlengkapan lain
yang mendukung pelaksanaan tindakan siklus 1.
Kegiatan awal dilakukan guru dengan melakukan apersespsi dengan
menyanyikan lagu “Kring-Kring”, melihat gambar dan siswa mengomentari
sesuai dengan pengetahuan siswa.
Kegiatan Inti pembelajaran terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi
dan konfirmasi mengenai materi yang akan dipelajari. Kegiatan eksplorasi
yang dilakukan guru adalah dengan melakukan tanya jawab tentang cara
bertelepon yang baik. Guru menayangkan gambar mengenai suatu peristiwa
dan mengaitkan dengan alat komunikasi.
Kegiatan Elaborasi merupakan lanjutan dari eksplorasi dengan uraian
kegiatan berupa menjelaskan mengenai materi cara dan teknik bertelepon
yang baik. Kemudian guru membagi kelas menjadi 20 kelompok atau secara
berpasangan. Guru membagikan lembar kerja kepada setiap kelompok berupa
dialog percakapan telepon. Guru memutarkan video pembelajaran mengenai
teknik bertelepon yang baik kemudian contoh percakapan anak yang sedang
bertelepon dengan temannya. Guru meminta siswa mempraktekkan dialog
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yang telah disediakan secara berpasangan. Guru membimbing jalannya
diskusi dengan membimbing siswa dalam kelompok yang mengalami
kesulitan dan memberi motivasi kepada siswa. Guru menawarkan kepada
siswa siapa yang berani mempraktekkan didepan kelas. Beberapa pasangan
kelompok maju, dan kelompok lainya mempraktekkan dibangku masingmasing. Kemudian kelompok lain diminta untuk memperhatikan dan
memberi tanggapan jika ada kelompok yang mempraktekkan didepan kelas
dan hal ini berlangsung secara berulang untuk setiap kelompok yang maju di
depan kelas. Setelah siswa mempraktekkan, guru memberi penjelasan tentang
apa yang dilakukkan saat bertelepon. Guru memberikan penguatan pada
siswa dengan penguatan verbal dan gestural. Penguatan verbal berupa pujian
dan membenarkan jawaban kelompok. Penguatan gestural berupa acungan
jempol untuk kelompok yang memberikan komentar pada saat diskusi kelas.
Usai semua kelompok mempraktekkan dialog di depan kelas, guru
mengkonfirmasikan hasil praktik dengan menekankan teknik bertelepon yang
baik.
Kegiatan akhir berupa kegiatan penyimpulan materi, dan evaluasi.
Siswa dan guru menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah
dilaksanakan. Evaluasi dilakukan selama 20 menit dengan soal evaluasi
berupa soal uraian sebanyak 10 soal. Pada 10 menit pertama ada 10 siswa
yang telah menyelesaikan soal evaluasi, disusul siswa lain sampai dengan
waktu 20 menit. Guru melihat jawaban beberapa siswa secara sekilas sambil
menunggu waktu pengerjaan soal evaluasi selesai.
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4.1.1.2 Pengamatan
4.1.1.2.1 Deskripsi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru
Hasil

pengamatan

keterampilan

guru

dalam

pembelajaran

keterampilan berbicara siswa melalui model Think Pair Share dengan video
pembelajaran pada siklus 1 diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4.1 Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus 1
Tingkat
kemampuan Pero
Nilai
Indikator
lehan
No.
1 2 3 4
skor
1. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran (ket.
4
A
√
mengelola kelas)
2. Membuka pelajaran dengan apresepsi (ket. membuka pelajaran)
√
3
B
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran (ket. membuka pelajaran)
√
2
C
4. Memberikan materi (ket. menjelaskan dan ket.bertanya)
√
2
C
5. Menayangkan video dalam pembelajaran (ket. mengadakan variasi
3
B
√
dan ket. mengelola kelas)
6. Membentuk kelompok kecil secara berpasangan (ket.mengajar
3
B
√
kelompok kecil dan perseorangan)
7. Memberikan motivasi siswa untuk berpendapat (ket. memberikan
2
C
√
penguatan)
8. Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya masing3
B
√
masing (ket. mengajar kelompok kecil/peorangan)
9. Membimbing siswa dalam menanggapi diskusi kelas (ket.
3
B
√
membimbing diskusi kelompok kecil)
10. Memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa (ket.
1
D
√
memberikan penguatan)
11. Menyimpulkan dan menutup pelajaran (ket. menutup pelajaran)
√
2
B
Jumlah skor total
28
Rata-rata skor
2.54
Presentase
64%
Kategori
Cukup (C)
Berdasarkan data hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran
berbicara melalui model Think Pair Share dengan video pembelajaran pada siklus
1, diperoleh skor 28, rata-rata skor 2,54 dan persentase 64% dengan kategori
cukup.
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1) Keterampilan guru dalam pengkondisian kelas memperoleh kategori
sangat baik dengan skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan guru memberi
salam dan melakukan presensi dengan mengecek kehadiran siswa sebelum
pembelajaran dimulai. Guru juga melakukan pengaturan tempat duduk
siswa dengan baik, sehingga kondisi kelas kondusif. Selanjutnya guru
menyuruh ketua kelas memimpin do’a.
2) Keterampilan

guru

dalam

membuka

pelajaran

dengan

apersepsi

memperoleh kategori baik dengan skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan guru
menyiapkan gambar banjir dan bertanya “gambar apakah ini?” dan guru
mengaitkan dengan tema yaitu komunikasi, guru bertanya “untuk
mengabarkan sebuah musibah diperlukan alat komunikasi, apa saja alat
komunikasi yang dapat digunakan?” sehingga siswa secara bersahutan
menjawab dan selanjutnya ditayangkan gambar alat komunikasi. Video
untuk apersepsi yang dikaitkan dengan tema komunikasi. Hal ini
ditunjukkan bahwa guru telah melakukan apersepsi yang relevan dengan
materi pembelajaran dan dapat menarik perhatian siswa. Tema ini sesuai
dengan materi bahasan yaitu bertelepon yang baik namun guru tidak
melakukkan apersepsi dengan bertanya materi yang lalu.
3) Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran guru memperoleh kategori
cukup dengan skor 2. Hal ini ditunjukkan bahwa guru menyampaikan
tujuan pembelajaran dengan jelas, namun tujuan disampaikan hanya pokok
bahasan yang akan dilakukkan di dalam kelas. Tujuan pembelajaran juga
sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan
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pembelajaran. Guru mengungkapkan tujuan pembelajaran kepada siswa
setelah melakukan apersepsi.
4) Keterampilan guru dalam menjelaskan materi sesuai dengan indikator
kepada siswa memperoleh kategori cukup dengan skor 2. Hal ini
ditunjukkan dengan materi yang sesuai dengan tema dan tujuan
pembelajaran. Materi disajikan menarik dikemas dalam power point yang
sesuai dengan anak-anak sehingga siswa memperhatikan penyajian materi
dengan baik. Guru menyampaikan materi hanya pokok bahasan yang
dipelajari sehingga siswa kurang jelas dan mengerti.
5) Keterampilan guru dalam menayangkan video dalam pembelajaran
memperoleh kategori baik dengan skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan guru
mengajukan pertanyaan kepada siswa dan guru menayangkan 4 video yaitu
mengenai teknik menelpon dan mengangkat telapon yang baik. Serta
gambar banjir yang dapat menambah pengetahuan siswa. Video ini sesuai
dengan materi yang dipelajari, relevan dan dapat menarik perhatian siswa,
hal ini dibuktikan saat guru menayangkan video melalui LCD proyektor
siswa memperhatikan dan mengamati sehingga suasana kelas menjadi
tenang.
6) Keterampilan guru dalam mengkoordinir siswa dalam beberapa kelompok
memperoleh kategori baik dengan skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan
dalam pembentukan kelompok siswa sangat antusias, guru membentuk
kelompok secara berpasangan dan guru juga mengatur tempat duduk agar
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kelas menjadi semakin kondusif. Namun guru tidak menentukan tugas
siswa masing masing.
7) Keterampilan guru saat memotivasi siswa agar berani berpendapat
memperoleh kategori cukup dengan skor 2. Hal ini ditunjukkan guru
memotivasi kepada seluruh siswa dengan jelas pada awal pembelajaran
dan pada setiap kelompok aga mereka berani berpendapat.
8) Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam berdiskusi dengan
kelompoknya masing-masing memperoleh kategori baik dengan skor 3.
Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan, berkeliling ke tiap
kelompok dan mengatur tempat duduk siswa namun pada keterampilan ini
guru

tidak memberikan kesempatan siswa

bertanya

dikarenakan

banyaknya kelompok yang perlu dikoordinir dan dibimbing.
9) Keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelas memperoleh
kategori baik dengan skor 3. Hal ini menunjukkan guru membimbing
kelompok untuk berani praktek maju didepan kelas. Beberapa kelompok
memberikan kontribusi menyampaikan pendapat mereka mengenai
kelompok yang maju, guru merangsang kelompok lain untuk turut serta
menyampaikan pendapat mereka. Guru juga memberikan tanya jawab
mengenai materi yang dibahas saat diskusi.
10) Keterampilan guru dalam memberikan penguatan memperoleh kategori
kurang dengan skor 1.

Bentuk pemberian penguatan meliputi

memberikan penguatan verbal dan gestural atas hasil kerja siswa. Guru
menunjukkan pemberian satu bentuk penguatan itu yaitu non verbal atas
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hasil kerja siswa. guru memberikan penguatan dengan sentuhan saat
diskusi dan saat siswa selesai mengerjakan evaluasi.
11) Keterampilan guru dalam menutup pelajaran memperoleh kategori cukup
dengan skor 2. Hal ini menunjukkan guru memberikan evaluasi,
menyimpulkan namun tidak memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan
rumah.
Dari ke-11 aspek tersebut, ada 1 aspek dengan kategori kurang
yaitu pemberian penguatan. Selanjutnya ada 3 aspek yang mendapat
kategori cukup, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan
motivasi siswa untuk berpendapat, dan menyimpulkan dan menutup
pelajaran. Sedangkan 6 aspek mendapat kategori baik, yaitu membuka
pelajaran dengan apersepsi, memberikan materi, menayangkan video
dalam pembelajaran, membentuk kelompok kecil secara berpasangan,
membimbing siswa berdiskusi dengan kelompok masing-masing, dan
membimbing siswa dalam kelas. Dan 1 aspek mencapai kategori sangat
baik yaitu aspek mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti
pembelajaran.
Data hasil pengamatan keterampilan guru siklus 1 tersebut, disajikan
dalam bentuk diagram batang yaitu sebagai berikut:
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Gambar 4.1 Diagram Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus 1
4.1.1.2.2 Deskripsi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa
Pada siklus I, peneliti juga mengamati setiap perilaku, aktivitas dan
respon siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model
Think Pair Share dengan video pembelajaran yaitu menggunakan lembar
observasi aktivitas siswa.
Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan
berbicara melalui model Think Pair Share dengan video pembelajaran pada
siklus 1 diperoleh data sebagai berikut:
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Tabel 4.2 Data Hasil Pengamtan Aktivitas Siswa Siklus 1

1

2

3

4

Jumla
h Skor

10

16

14

0

84

Ratarata
skor
2,2

9

18

13

0

83

2,1

9

16

15

0

88

2,3

13

19

8

0

75

1,9

19

12

9

0

70

1,75

6

17

17

0

90

2,3

14

18

8

0

74

1,8

14

17

9

0

65

1,6

Skor Penilaian
No
1
2
3
4
5
6

7
8

Indikator
Mempersiapkan diri sebelum menerima
pembelajaran (emotional activities)
Memperhatikan video pembelajaran yang
ditanyangkan guru (visual activities)
Mendengarkan penjelasan yang diberikan guru
(listening sctivities)
Bertanya dan menjawab pertanyaan dalam
pembelajaran. (oral activities)
Mencatat hal penting dalam pembelajaran (writing
activities)
Berdiskusi dengan teman secara berpasangan untuk
memecahkan masalah dalam diskusi (oral
activities, motor activities, dan mental activities)
Mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh
kelas (oral activities dan mental activities)
Mendengarkan dan menanggapi hasil presentasi
pekerjaan kelompok lain (listening activities dan
oral activities)
Jumlah
Rata-rata
Kategori

639
15,9
19,9
1,99
Cukup

Berdasarkan data hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran
keterampilan berbicara melalui Think Pair Share dengan video pembelajaran
pada siklus 1, diperoleh skor 19,9 dan rata-rata skor aktivitas siswa sebesar
1,99. dengan kategori cukup.
Perolehan skor masing-masing indikator aktivitas siswa melalui model
Think Pair Share dengan video pembelajaran yakni sebagai berikut:
1) Aspek mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran memperoleh
rata-rata skor 2,2 dengan kategori baik. Terdapat 10 siswa yang mendapat
skor 1, 16 siswa mendapat skor 2 dan 14 siswa mendapat skor 3.
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2) Aspek memperhatikan video pembelajaran yang ditanyangkan guru
memperoleh rata-rata skor 2,1 dengan kategori baik, terdapat 9 siswa
mendapat skor 1, 18 siswa mendapat skor 18, dan 13 siswa mendapt skor
3.
3) Aspek mendengarkan penjelasan guru memperoleh rata-rata skor 2,3
dengan kategori baik, terdapat 9 siswa yang mendapat skor 1, 16 siswa
mendapat skor 2, dan 15 siswa mendapat skor 3.
4) Aspek

kemampuan

bertanya

dan

menjawab

pertanyaan

dalam

pembelajaran. memperoleh rata-rata skor 1,9 dengan kategori cukup,
terdapat 13 siswa mendapat skor 1, 19 siswa mendapat skor 2, dan 8 siswa
mendapat skor 3.
5) Aspek mencatat hal penting dalam pembelajaran memperoleh rata-rata
skor 1,75 dengan kategori cukup, terdapat 19 siswa mendapat skor 1, 12
siswa mendapat skor 2, dan 9 siswa mendapat skor 3.
6) Aspek kemampuan berdiskusi dengan teman secara berpasangan untuk
memecahkan masalah dalam diskusi memperoleh rata-rata skor 2,3 dengan
kategori baik, terdapat 6 siswa mendapat skor 1, 17 siswa mendapat skor
2, dan 17 siswa mendapat skor 4.
7) Aspek mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh kelas memperoleh
rata-rata skor 1,8 dengan kategori cukup, terdapat 14 siswa mendapat skor
14, 18 siswa mendapat skor 2, dan 8 siswa mendapat skor 3.
8) Aspek mendengarkan dan menanggapi hasil presentasi pekerjaan
kelompok lain memperoleh rata-rata skor 1,6 dengan kategori cukup,
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terdapat 14 siswa yang mendapat skor 1, 17 siswa yang mendapat skor 2,
dan 9 siswa yang mendapat skor 3.
Data hasil pengamatan aktivitas siswa siklus 1 tersebut, disajikan
dalam bentuk diagram berbentuk kerucut yaitu sebagai berikut:
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7

8

.
Gambar 4.2 Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 1
4.1.1.1.1 Deskripsi Pengamatan Keterampilan Berbicara Siswa
Dalam tindakan siklus 1, untuk mengukur keterampilan berbicara
siswa, guru melakukan penilaian keterampilan berbicara siswa selama proses
pembelajaran yang mencakup semua indikator pembelajaran yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan hasil penilaian keterampilan berbicara melalui model
Think Pair Share dengan video pembelajaran pada siklus 1 diperoleh data
sebagai berikut:

102

Tabel 4.3 Data Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Siklus 1

No.
1.
2.
3.

Tingkat
kemampuan

Indikator
Pemilihan Kata

Pelafalan Kalimat
Sikap Siswa dan
Keberanian
4.
Ketepatan Isi yang
Dibicarakan
5.
Kelancaran saat
Berbicara
Jumlah skor total
Rata-rata skor
Persentase
Kategori

Jumlah
skor

Ratarata
skor

Persenta
se

Katego
ri

1

2

3

4

3
5

22
11

15
24

0
0

92
99

2,3
2,5

58%
62%

Kurang
Cukup

4

10

26

0

102

2,6

65%

Baik

3

14

21

3

105

2,6

66%

Baik

4

17

18

1

95

2,4

60%

Cukup

495
24,75

12,37
2,4
60%
Cukup

Berdasarkan data hasil penilaian keterampilan berbicara melalui
model Think Pair Share dengan video pembelajaran pada siklus pertama
perolehan skor sebesar 24,75 dan rata-rata skor 2,4. Persentase keberhasilan
sebesar 60% dengan kategori cukup.
1) Aspek pemilihan kata dalam berbicara memperoleh rata-rata skor 2,3,
dengan kategori kurang dan presentase keberhasilan sebesar 58%.
2) Aspek pelafalan kalimat memperoleh rata-rata skor 2,5 dengan kategori
cukup dan presentase keberhasilan sebesar 62%.
3) Aspek sikap siswa dan keberanian dalam berbicara memperoleh rata-rata
skor 2,6 dengan kategori baik dan presentase keberhasilan sebesar 65%.
4) Aspek ketepatan isi yang dibicarakan memperoleh rata-rata skor 2,6
dengan kategori baik dan presentase keberhasilan sebesar 66%.
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5) Aspek kelancaran memperoleh rata-rata skor 2,4 dengan kategori cukup
dan presentase keberhasilan sebesar 60%.
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa dari 5 aspek yang diamati, 2
aspek sudah mencapai kategori baik yaitu aspek sikap siswa dan keberanian
dalam berbicara dan aspek ketepatan isi materi yang dibicarakan. 2 aspek
mencapai kategori cukup yaitu aspek pelafalan kata/kalimat dan aspek
kelancaran dalam berbicara, dan 1 aspek mencapai kategori kurang yaitu
pada aspek pemilihan kata/ kalimat.
Berikut ini tabel distribusi frekuensi hasil penilaian keterampilan berbicara
melalui model Think Pair Share dengan video pembelajaran pada siklus 1,
yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Siklus
1
Nilai

Frekuensi

0-69
70-80
81-90
91-100

16
24
0
0

Jumlah

40

Nilai terendah: 40
Nilai tertinggi: 75
Rata-rata
: 57,5

Frekuensi
Relatif
40%
60%
0%
0%

Kualifikasi
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
100%

Jumlah Siswa Tuntas: 24
Jumlah Siswa Tidak Tuntas: 16
Presentase Ketuntasan 60%

Tabel distribusi frekuensi di atas menunjukkan bahwa penilaian
keterampilan berbicara diperoleh nilai rata-rata adalah 57,5. Persentase
ketuntasan belajar adalah 60% yaitu sebanyak 24 dari 40 siswa, sedangkan
40% yaitu sebanyak 16 dari 40 siswa dalam kualifikasi tidak tuntas.
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Data hasil penilaian keterampilan berbicara siklus 1 tersebut, disajikan
dalam bentuk diagram tabung sebagai berikut:

60

60

57.5
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rata-rata
40

40
persentase
ketidaktuntas
an
persentase
ketuntasan

30
20
10
0
Keterampilan Berbicara

Gambar 4.3 Diagram Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara
Siklus 1
4.1.1.3 Refleksi
Refleksi dilaksanakan oleh peneliti bersama tim kolabolator dengan
memfokuskan pada berbagai masalah yang muncul pada pelaksanaan
tindakan pada siklus 1, data tersebut meliputi deskripsi keterampilan guru,
deskripsi aktivitas siswa, dan keterampilan berbicara siswa.
Refleksi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki
pembelajaran pada siklus 2. Adapun hasil refleksi dalam pembelajaran
keterampilan berbicara melalui model Think Pair Share dengan video
pembelajaran adalah sebagai berikut:
4.1.1.3.1

Keterampilan Guru
Keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus 1

ini secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori cukup, akan tetapi
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masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki pada pelaksanaan
siklus 2. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu:
a. Apersepsi yang dilakukkan guru kurang menumbuhkan motivasi
belajar siswa. Guru juga tidak menayakan tentang materi yang telah
dipelajari sebelumnya.
b. Guru kurang maksimal dalam memberikan pertanyaan tindak lanjut
setelah menyampaikan tujuan pembelajaran dan tidak menyampaikan
informasi mengenai model yang digunakan.
c.

Guru tidak memberikan waktu siswa untuk berpikir pada saat
melakukkan tanya jawab, sehingga jawaban siswa kurang tepat. Guru
juga belum memberikan giliran kepada siswa untuk menjawab, guru
hanya menunjuk siswa tertentu, sehingga siswa yang lain kurang
memperhatikan pelajaran.

d. Guru dalam membentuk kelompok kecil secara berpasangan kurang
optimal karena guru tidak membagi tugas masing-masing siswa dalam
kelompok.
e. Guru kurang maksimal ketika membimbing siswa dalam diskusi
kelas.guru kurang memberikan motivasi kepada siswa, penguatan
masih jarang diberikan oleh guru. Penguatan yang diberikan hanya
penguatan verbal dan sentuhan.
f. Guru belum mampu mengelola kelas dengan baik karena siswa gaduh
sehingga pembelajaran berlangsung kurang kondusif.
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g. Guru belum maksimal dalam menutup pemlajaran. Guru tidak
memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah. Dan belum
melakukkan refleksi dengan baik.
h. Guru membentuk kelompok masih homogen dan belum optimal dalam
mengkondisikan siswa untuk melaksanakan diskusi dalam kelompok.
i. Guru kurang maksimal dalam melakukan tanya jawab kelompok untuk
merangsang ide siswa.
j. Guru masih kurang dalam memberikan umpan balik.
4.1.1.3.2 Aktivitas Siswa
Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus
pertama ini secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori cukup,
dalam aktivitas siswa ini masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki pada
pelaksanaan siklus 2. Dengan menggunakan model Think Pair Share
dengan

video pembelajaran, siswa terlihat senang dalam mengikuti

pembelajaran. Aktivitas siswa yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki
yaitu:
a. Siswa dalam mendengarkan penjelasan guru kurang maksimal.
Adanya 6 siswa membuat kegaduhan di dalam kelas selama
pembelajaran dan enggan mendengarkan penjelasan guru.
b. Siswa kurang maksimal dalam memberikan kontribusi menyampaikan
pendapat dalam diskusi kelas.
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c. Siswa masih malu bertanya dan mengemukakan pendapat dalam
pembelajaran.

Sebagian

besar

siswa

belum

bertanya

atau

mengemukakan pendapat lebih dari 2 kali.
d. Siswa kurang maksimal dalam menyimpulkan materi dan refleksi
pembelajaran. Sebagian besar siswa belum berani mengungkapkan
pendapat, mengutarakan kekurangan pembelajaran, melakukan tindak
lanjut dari kekurangan.
4.1.1.3.3 Keterampilan Berbicara
Keterampilan berbicara siswa selama pembelajaran berlangsung pada
siklus 1 secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori cukup, hal ini
masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki pada pelaksanaan siklus 2.
Keterampilan berbicara siswa yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki yaitu:
1) Aspek sikap siswa dalam berbicara masih belum maksimal. Sebagian besar
siswa masih melakukan gerakan yang mengganggu dan tidak mendukung
keefektifan berbicara. Sebagian banyak juga masih malu-malu untuk maju
untuk presentasi.
2) Aspek kelancaran dalam berbicara masih belum maksimal, karena siswa
bingung untuk mengungkapkan gagasannya sehingga ditengah-tengah
pembicaraan terputus dan ada bunyi-bunyi seperti “e”, “hmm”, “apa ya?”.
3) Aspek pemilihan kata/ kalimat masih belum maksimal.
4) Aspek pelafalan kata/kalimat masih belum jelas, suara sebagian siswa
masih tidak terdengar dan cenderung pelan.
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Nilai akhir keterampilan berbicara menunjukkan bahwa 60% atau 24
dari 40 siswa mengalami ketuntasan, sedangkan 40% atau 16 dari 40 siswa
belum tuntas dalam belajar.
Hasil refleksi tersebut menunjukkan bahwa ketuntasan belajar masih
belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Mengacu
pada indikator keberhasilan penelitian, untuk variabel keterampilan berbicara
belum dapat tercapai pada siklus 1. Indikator keberhasilan menetapkan
sebesar 75% (30 dari 40 siswa) mengalami ketuntasan dalam berbicara.
Sedangkan pada siklus 1 hanya mencapai 60% (24 dari 40 siswa).
4.1.1.4 Revisi
Berdasarkan temuan permasalahan pada siklus 1, maka kolaborator
memberikan saran untuk melakukkan perbaikan pada siklus 2. Perbaikan
tersebut sebagai berikut:
a. Guru melakukkan apersepsi yang dapat menumbuhkan motivasi belajar
siswa, sehingga siswa dapat tertarik, dengan materi pembelajaran.
b. Guru memberikan pertanyaan tindak lanjut setelah manyampaikan
tujuan pembelajaran agar dapat menggali pengetahuan yang dimiliki
siswa.
c. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir pada saat
melakukkan tanya jawab. Guru juga memberikan giliran kepada siswa
untuk menjawab pertanyaan.
d. Guru harus menguasi bahan ajar sebelum pembelajaran dimulai agar
materi yang disampaikan runtut dan bisa lebih dimengerti siswa.
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e. Guru harus membagi siswa dalam berkelompok, siswa yang mempunyai
prestasi yang baik dengan siswa yang berprestasi kurang.
f. Guru harus mendorong siswa dalam memberikan kontribusi dalam
diskusi kelompok dan diskusi kelas.
g. Guru harus mampu mengelola kelas dengan baik.
h. Guru memberikan umpan balik kepada siswa, sehingga interaksi siswa
dan guru dapat langsung dengan baik.
4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 2
4.1.2.1 Pelaksanaan
Pelaksanaan tindakan siklus 2 dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Maret
2013 di kelas III SDN Karanganyar 02 Semarang dengan pokok bahasan
mengomentari

dan

menjelaskan

mengenai

peristiwa

alam

banjir.

Pembelajaran berlangsung selama 3 jam pelajaran.
Pada pelaksanaan tindakan siklus 2 terdiri dari berbagai kegiatan
pembelajaran yang meliputi kegiatan pra pembelajaran; kegiatan awal;
kegiatan inti yang berupa eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi; dan kegiatan
akhir.
Pra kegiatan pembelajaran dilakukan guru sebelum pembelajaran
bahasa Indonesia dimulai. Pada kegiatan ini guru mengucapkan salam pada
siswa,

melakukan

presensi

dengan

mengecek

kehadiran

siswa,

mengkondisikan kelas, meminta murid untuk menyiapkan buku dan alat tulis,
serta

menyiapkan

materi

yang

akan

mengomentari mengenai peristiwa

dipelajari

alam

banjir,

yaitu

menjelaskan,

menyiapkan

media
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pembelajaran berupa video tentang banjir dan pencegahannya, LCD
proyektor, laptop, speaker dan perlengkapan lain yang mendukung
pelaksanaan tindakan siklus 2.
Kegiatan awal dilakukan guru dengan melakukan apersespsi dengan
menyanyikan lagu “Tik-tik Bunyi Hujan” dan guru bersama siswa tanya
jawab sesuai dengan pengetahuan siswa.
Kegiatan Inti pembelajaran terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi
dan konfirmasi mengenai materi yang akan dipelajari. Kegiatan eksplorasi
yang dilakukan guru adalah dengan melihat video gunung meletus sebagai
contoh peristiwa alam yang kemudian guru melakukan tanya jawab tentang
apa itu peristiwa alam. Guru mengadakan tanya jawab mengenai peristiwa
alam yang sedang marak dibicarakan akhir-akhir ini. Dan kemudian siswa
memikirkan secara individual.
Kegiatan Elaborasi merupakan lanjutan dari eksplorasi dengan uraian
kegiatan berupa menjelaskan mengenai materi peristiwa alam. Kemudian
guru membagi kelas menjadi 20 kelompok atau secara berpasangan. Guru
membagikan lembar kerja kepada setiap kelompok yang berisi beberapa
pertanyaan yang akan didiskusikan. Guru memutarkan video pembelajaran
mengenai peristiwa alam banjir. Guru meminta siswa mendiskusikan
pertanyaan yang ada pada lembar kerja Guru membimbing jalannya diskusi
dengan membimbing siswa dalam kelompok yang mengalami kesulitan dan
memberi motivasi kepada siswa. Guru menawarkan kepada siswa siapa yang
berani maju ke depan kelas untuk menjelaskan hasil yang telah didiskusikan.
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Beberapa pasangan kelompok maju. Kemudian kelompok lain diminta untuk
memperhatikan dan memberi tanggapan jika ada kelompok yang maju
didepan kelas dan hal ini berlangsung secara berulang untuk setiap kelompok
yang maju di depan kelas. Setelah siswa mempraktekkan, guru memberi
penjelasan tentang peristiwa alam yaitu banjir. Guru memberikan penguatan
pada siswa dengan penguatan verbal dan gestural. Penguatan verbal berupa
pujian dan membenarkan jawaban kelompok. Penguatan gestural berupa
acungan jempol untuk kelompok yang memberikan komentar pada saat
diskusi kelas.
Usai semua kelompok menjelaskan mengenai peristiwa alam di depan
kelas, guru mengkonfirmasikan hasil praktik dengan menekankan mengenai
banjir dan yang berkaitan dengan banjir.
Kegiatan akhir berupa kegiatan penyimpulan materi, dan evaluasi.
Siswa dan guru menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah
dilaksanakan. Evaluasi dilakukan selama 20 menit dengan soal evaluasi
berupa soal uraian sebanyak 10 soal. Pada 10 menit pertama ada 13 siswa
yang telah menyelesaikan soal evaluasi, disusul siswa lain sampai dengan
waktu 20 menit. Guru melihat jawaban beberapa siswa secara sekilas sambil
menunggu waktu pengerjaan soal evaluasi selesai.
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4.1.2.2 Pengamatan
4.1.2.2.1 Deskripsi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru
Hasil

pengamatan

keterampilan

guru

dalam

pembelajaran

keterampilan berbicara siswa melalui model Think Pair Share dengan video
pembelajaran pada siklus 2 diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4.5 Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus 2
Tingkat
kemampua Perol
Nilai
n
Indikator
ehan
No.
1 2 3 4 skor
1. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti
4
A
√
pembelajaran (ket. mengelola kelas)
3
B
2. Membuka pelajaran dengan apresepsi (ket. membuka
√
pelajaran)
2
C
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran (ket. membuka
√
pelajaran)
3
B
4. Memberikan materi (ket. menjelaskan dan
√
ket.bertanya)
3
B
5. Menayangkan video dalam pembelajaran (ket.
√
mengadakan variasi dan ket. mengelola kelas)
6. Membentuk kelompok kecil secara berpasangan
3
B
√
(ket.mengajar kelompok kecil dan perseorangan)
2
C
7. Memberikan motivasi siswa untuk berpendapat (ket.
√
memberikan penguatan)
8. Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan
3
B
kelompoknya masing-masing (ket. mengajar kelompok
√
kecil/peorangan)
9. Membimbing siswa dalam menanggapi diskusi kelas
3
B
√
(ket. membimbing diskusi kelompok kecil)
10. Memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa
2
C
√
(ket. memberikan penguatan)
11. Menyimpulkan dan menutup pelajaran (ket. menutup
4
A
√
pelajaran)
Jumlah skor total
32
Rata-rata skor
2,9
Persentase keberhasilan
73%
Kategori
Baik (B)
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Berdasarkan data hasil pengamatan keterampilan guru dalam
pembelajaran berbicara melalui model Think Pair Share dengan video
pembelajaran pada siklus 2, diperoleh skor 32, rata-rata skor 2,9 dengan
kategori baik.
1) Keterampilan guru dalam pengkondisian kelas memperoleh kategori
sangat baik dengan skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan guru memberi
salam dan melakukan presensi dengan mengecek kehadiran siswa
sebelum pembelajaran dimulai serta menyiapkan media yang relevan
dengan materi. Guru juga melakukan pengaturan tempat duduk siswa
dengan baik, sehingga kondisi kelas kondusif. Selanjutnya guru
menyuruh ketua kelas untuk memimpin do’a.
2) Keterampilan guru dalam membuka pelajaran dengan apersepsi
memperoleh kategori baik dengan skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan
guru menyiapkan video gunung meletus untuk apersepsi yang dikaitkan
dengan tema peristiwa alam. Sebelum memulai pelajaran guru juga
mengajak siswa untuk bernyanyi lagu “Tik-Tik Bunyi Hujan” Hal ini
ditunjukkan bahwa guru telah melakukan apersepsi yang relevan dengan
materi pembelajaran dan dapat menarik perhatian siswa. Tema ini sesuai
dengan materi bahasan yaitu peristiwa alam dan dapat menarik perhatian
siswa sehingga suasana kelas menjadi semkin kondusif.
3) Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran guru memperoleh kategori
cukup dengan skor 2. Hal ini ditunjukkan bahwa guru menyampaikan
tujuan pembelajaran dengan jelas, tujuan pembelajaran sudah sesuai
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dengan tujuan pembelajaran. Guru mengungkapkan tujuan pembelajaran
kepada siswa setelah melakukan apersepsi.
4) Keterampilan guru dalam menjelaskan materi sesuai dengan indikator
kepada siswa memperoleh kategori baik dengan skor 3. Hal ini
ditunjukkan dengan guru menyampaikan semua materi sesuai tema dan
indikator, menjelaskan materi secara runtut, dan menjelaskan materi
pembelajaran dengan suara jelas. Materi disajikan dengan menarik
menggunakan power point melalui LCD proyektor sehingga siswa
antusias dalam pembelajaran namun pada keterampilan ini guru tidak
menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan.
5) Keterampilan guru dalam menayangkan video dalam pembelajaran
memperoleh kategori baik dengan skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan
guru mengajukan pertanyaan kepada siswa menayangkan 3 video yaitu
mengenai gunung meletus, tsunami, dan banjir. Hal ini dibuktikkan
dengan media yang digunakan sesuai, relevan dengan indikator dan
menarik perhatian siswa.
6) Keterampilan guru dalam mengkoordinir siswa dalam beberapa kelompok
memperoleh kategori baik dengan skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan
guru membentuk kelompok secara berpasangan sehingga siswa antusias
dalam diskusi dan guru juga mengatur tempat duduk siswa agar kelas
menjadi semakin kondusif. Namun guru tidak menentukan tugas siswa
masing masing.
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7) Keterampilan guru saat memotivasi siswa agar berani berpendapat
memperoleh kategori cukup dengan skor 2. Hal ini ditunjukkan guru
memotivasi dengan suara jelas namun tidak untuk mendorong agar
berpendapat.
8) Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam berdiskusi dengan
kelompoknya masing-masing memperoleh kategori baik dengan skor 3.
Guru mengatur tempat duduk siswa, membimbing siswa yang mengalami
kesulitan, menjelaskan petunjuk kerja dalam kegiatan kelompok,
berkeliling ke tiap kelompok tapi tidak memberi kesempatan siswa untuk
bertanya pada diskusi didepan kelas. Ada beberapa siswa yang tidak
terima dalam kelompok, tetapi setelah mendapat pengarahan dari guru,
semua kelompok dapat menerima anggotanya.
9) Keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelas memperoleh
kategori baik dengan skor 3. Hal ini menunjukkan guru membimbing
kelompok untuk berani praktek maju didepan kelas. Beberapa kelompok
memberikan kontribusi menyampaikan pendapat mereka mengenai
kelompok yang maju, guru merangsang kelompok lain untuk turut serta
menyampaikan pendapat mereka dan menegur siswa yang membuat kelas
menjadi gaduh, Guru juga memberikan tanya jawab mengenai materi
yang dibahas saat diskusi.
10) Keterampilan guru dalam memberikan penguatan memperoleh kategori
cukup dengan skor 2. Bentuk pemberian penguatan meliputi memberikan
penguatan nonverbal atas hasil kerja siswa.
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11) Keterampilan guru dalam menutup pelajaran memperoleh kategori sangat
baik dengan skor 4. Hal ini menunjukkan guru memberikan evaluasi,
melibatkan siswa dalam menyimpulkan materi dan memberikan tindak
lanjut berupa pekerjaan rumah.
Dari ke-11 aspek tersebut, ada 3 aspek yang mendapat kategori cukup,
yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan penguatan.
Sedangkan 6 aspek mendapat kategori baik, yaitu membuka pelajaran dengan
apersepsi, memberikan materi, menayangkan video dalam pembelajaran,
membentuk kelompok kecil secara berpasangan, membimbing siswa
berdiskusi dengan kelompok masing-masing, dan membimbing siswa dalam
kelas.

Dan 2 aspek mencapai kategori sangat

baik yaitu

aspek

memepersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan aspek
menyimpulkan dan menutup pembelajaran.
Data hasil pengamatan keterampilan guru siklus 2 tersebut, disajikan
dalam bentuk diagram batang yaitu sebagai berikut:
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4

4
3

3

3

3

2

1

2

3

3

3

2

4

5

6

7

keterampilan guru

2

8

9

10 11

Gambar 4.4 Diagram Hasil Pengamatan Keterampilan Guru
Siklus 2
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4.1.2.3.2 Deskripsi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa
Pada siklus 2, peneliti juga mengamati setiap perilaku, aktivitas dan
respon siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model
Think Pair Share dengan video pembelajaran yaitu menggunakan lembar
observasi aktivitas siswa.
Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan
berbicara melalui model Think Pair Share dengan video pembelajaran pada
siklus 1 diperoleh data sebagai berikut:

No
1
2
3
4
5
6

7
8

Tabel 4.6 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 2
Indikator
Skor Penilaian
1
2
3 4
Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran
4 16 15 5
(emotional activities)
Memperhatikan video pembelajaran yang ditanyangkan
5 17 13 5
guru (visual activities)
Mendengarkan penjelasan yang diberikan guru (listening
sctivities)
Bertanya dan menjawab pertanyaan dalam pembelajaran.
(oral activities)
Mencatat hal penting dalam pembelajaran (writing
activities)
Berdiskusi dengan teman secara berpasangan untuk
memecahkan masalah dalam diskusi (oral activities,
motor activities, dan mental activities)
Mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh kelas
(oral activities dan mental activities)
Mendengarkan dan menanggapi hasil presentasi
pekerjaan kelompok lain (listening activities dan oral
activities)
Jumlah
Rata-rata
Kategori

Jumlah
Skor

Ratarata

101

2,5

98

2.4

6

19

11

4

93

2.3

6

12

15

7

103

2.6

8

16

16

0

88

2.2

2

13

17

8

111

2,8

7

10

17

6

102

2,5

6

19

15

0

89

2,2

785
19,6
24,5
2,45
Baik
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Berdasarkan data hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran
keterampilan berbicara melalui Think Pair Share dengan video pembelajaran
pada siklus 2, diperoleh skor 24,5 dan rata-rata skor aktivitas siswa sebesar
2,45 dengan kategori cukup.
Perolehan skor masing-masing indikator aktivitas siswa melalui model
Think Pair Share dengan video pembelajaran yakni sebagai berikut:
1) Aspek mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran memperoleh
rata-rata skor 2,5 dengan kategori baik. Terdapat 4 siswa yang mendapat
skor 1, 16 siswa mendapat skor 2, 15 siswa mendapat skor 3, dan 5 siswa
mendapat skor 4.
2) Aspek memperhatikan video pembelajaran yang ditanyangkan guru
memperoleh rata-rata skor 2,4 dengan kategori baik, terdapat 5 siswa
mendapat skor 1,17 siswa mendapat skor 18, 13 siswa mendapt skor 3,dan
5 siswa mendapat skor 4.
3) Aspek mendengarkan penjelasan guru memperoleh rata-rata skor 2,3
dengan kategori baik, terdapat 6 siswa yang mendapat skor 1, 19 siswa
mendapat skor 2, 11 siswa mendapat skor 3,dan 4 siswa mendapat skor 4.
4) Aspek

kemampuan

bertanya

dan

menjawab

pertanyaan

dalam

pembelajaran. memperoleh rata-rata skor 2,6 dengan kategori sangat baik,
terdapat 6 siswa mendapat skor 1, 12 siswa mendapat skor 2, 15 siswa
mendapat skor 3 dan 7 siswa mendapat skor 4.
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5) Aspek mencatat hal penting dalam pembelajaran memperoleh rata-rata
skor 2,2 dengan kategori baik, terdapat 19 siswa mendapat skor 1, 12
siswa mendapat skor 2, dan 9 siswa mendapat skor 3.
6) Aspek kemampuan berdiskusi dengan teman secara berpasangan untuk
memecahkan masalah dalam diskusi memperoleh rata-rata skor 2,8 dengan
kategori sangat baik, terdapat 2 siswa mendapat skor 1, 13 siswa mendapat
skor 2, 17 siswa mendapat skor 3 ,dan 8 siswa mendapat skor 4.
7) Aspek mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh kelas memperoleh
rata-rata skor 2,5 dengan kategori baik, terdapat 7 siswa mendapat skor 1,
19 siswa mendapat skor 2, dan 17 siswa mendapat skor 3.
8) Aspek mendengarkan dan menanggapi hasil presentasi pekerjaan
kelompok lain memperoleh rata-rata skor 2,2 dengan kategori baik,
terdapat 6 siswa yang mendapat skor 1, 19 siswa yang mendapat skor 2,
dan 15 siswa yang mendapat skor 3.
Data hasil pengamatan aktivitas siswa siklus 2 tersebut, disajikan
dalam bentuk diagram berbentuk kerucut yaitu sebagai berikut:
3
2.5
2
1.5
1

2.8
2.6
2.5
2.2 2.4 2.3
2.2
2.2

Aktivitas siswa

0.5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

.
Gambar 4.5 Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 2
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4.1.2.2.2

Deskripsi Pengamatan Keterampilan Berbicara Siswa

Dalam tindakan siklus 2, untuk mengukur keterampilan berbicara
siswa, guru melakukan penilaian keterampilan berbicara siswa selama proses
pembelajaran yang mencakup semua indikator pembelajaran yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan hasil penilaian keterampilan berbicara melalui model
Think Pair Share dengan video pembelajaran pada siklus 2 diperoleh data
sebagai berikut:
Tabel 4.7 Data Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Siklus 2
No

Indikator
1
0
0
1

1
2
3

Skor Penilaian
2
3
20
14
11
28
8
23

4
6
1
9

Jumlah
Skor

Rata-rata
skor

Pemilihan Kata
106
Pelafalan Kalimat
110
Sikap Siswa dan
119
Keberanian
4
Ketepatan Isi yang
2
16
21
1
101
Dibicarakan
5
Kelancaran
saat 13
7
19
1
88
Berbicara
Jumlah
522
Rata-rata
26,1
Prosentase Rata-rata
70%
Aktivitas Siswa
Kategori
Baik
Berdasarkan data hasil penilaian keterampilan berbicara

Persen- Kategor
Tase
i

2,6
2,7
3

66%
69%
73%

Baik
Baik
Baik

2,5

63%

Cukup

2,2

55%

Kurang

13
2,6

melalui model

Think Pair Share dengan video pembelajaran pada siklus kedua perolehan skor
sebesar 26,1 dan rata-rata skor 2,61. Persentase keberhasilan sebesar 70% dengan
kategori baik.
1) Aspek pemilihan kata dalam berbicara memperoleh rata-rata skor 2,6,
dengan kategori baik dan presentase keberhasilan sebesar 66%.
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2) Aspek pelafalan kalimat memperoleh rata-rata skor 2,7 dengan kategori
baik dan presentase keberhasilan sebesar 69%.
3) Aspek sikap siswa dan keberanian dalam berbicara memperoleh rata-rata
skor 2,9 dengan kategori baik dan presentase keberhasilan sebesar 73%.
4) Aspek ketepatan isi yang dibicarakan memperoleh rata-rata skor 2,5
dengan kategori baik dan presentase keberhasilan sebesar 63%.
5) Aspek kelancaran memperoleh rata-rata skor 2,2 dengan kategori cukup
dan presentase keberhasilan sebesar 55%.
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa dari 5 aspek yang diamati, 3
aspek sudah mencapai kategori baik yaitu aspek pemilihan kata/kalimat,
aspek pelafalan, aspek sikap siswa dan keberanian dalam berbicara. Satu
aspek mencapai kategori cukup yaitu aspek ketepatan isi materi yang
dibicarakan, dan 1 aspek mencapai kategori kurang yaitu pada aspek
kelancaran dalam berbicara.
Berikut ini tabel distribusi frekuensi hasil penilaian keterampilan berbicara
melalui model Think Pair Share dengan video pembelajaran pada siklus 2,
yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Siklus
2
Nilai

Frekuensi

0-69
70-80
81-90
91-100

12
28
0
0

Jumlah

40

Frekuensi
Relatif
30%
70%
0%
0%

Kualifikasi
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
100%
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Nilai terendah: 50
Nilai tertinggi: 80
Rata-rata
: 65

Jumlah Siswa Tuntas: 28
Jumlah Siswa Tidak Tuntas: 12
Presentase Ketuntasan 70%

Tabel distribusi frekuensi di atas menunjukkan bahwa penilaian
keterampilan berbicara diperoleh nilai rata-rata adalah 65. Persentase
ketuntasan belajar adalah 70% yaitu sebanyak 28 dari 40 siswa, sedangkan
30% yaitu sebanyak 12 dari 40 siswa dalam kualifikasi tidak tuntas.
Data hasil penilaian keterampilan berbicara siklus 2 tersebut, disajikan
dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut:
70

70

65

60

rata-rata

50
40

30

30
20
10

persentase
ketidaktuntas
an
persentase
ketuntasan

0
Keterampilan Berbicara

Gambar 4.6 Diagram Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara
Siklus 2
4.1.2.3 Refleksi
Refleksi dilaksanakan oleh peneliti bersama tim kolabolator dengan
memfokuskan pada berbagai masalah yang muncul pada pelaksanaan
tindakan pada siklus 2, data tersebut meliputi deskripsi keterampilan guru,
deskripsi aktivitas siswa, dan keterampilan berbicara siswa.
Refleksi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki
pembelajaran pada siklus 3. Adapun hasil refleksi dalam pembelajaran
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keterampilan berbicara melalui model Think Pair Share dengan video
pembelajaran adalah sebagai berikut:
4.1.2.3.1 Keterampilan Guru
Keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus 2
ini secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori baik, akan tetapi
masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki pada pelaksanaan
siklus 3. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu:
a. Guru kurang maksimal dalam memberikan pertanyaan tindak lanjut
setelah menyampaikan tujuan pembelajaran dan tidak menyampaikan
informasi mengenai model yang digunakan.
b. Guru tidak memberikan waktu siswa untuk berpikir pada saat
melakukkan tanya jawab, sehingga jawaban siswa kurang tepat. Guru
juga belum memberikan giliran kepada siswa untuk menjawab, guru
hanya menunjuk beberapa siswa saja.
c. Guru kurang maksimal ketika membimbing siswa dalam diskusi
kelas.guru kurang memberikan motivasi kepada siswa, penguatan
masih jarang diberikan oleh guru. Penguatan yang diberikan hanya
penguatan verbal dan sentuhan.
d. Guru belum mampu mengelola kelas dengan baik karena siswa gaduh
sehingga pembelajaran berlangsung kurang kondusif.
e. Guru belum maksimal dalam menutup pembelajaran. Guru tidak
memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah. Dan belum
melakukkan refleksi dengan baik.
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f. Guru membentuk kelompok masih homogen dan belum optimal dalam
mengkondisikan siswa untuk melaksanakan diskusi dalam kelompok.
g. Guru kurang maksimal dalam melakukan tanya jawab kelompok untuk
merangsang ide siswa.
h. Guru masih kurang dalam memberikan umpan balik.
4.1.2.3.2 Aktivitas Siswa
Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus
kedua ini secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori baik, dalam
aktivitas siswa ini masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki pada
pelaksanaan siklus 3. Dengan menggunakan model Think Pair Share
dengan

video pembelajaran, siswa terlihat senang dalam mengikuti

pembelajaran. Aktivitas siswa yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki
yaitu:
a. Siswa dalam mendengarkan penjelasan guru kurang maksimal.
Adanya 5 siswa membuat kegaduhan di dalam kelas selama
pembelajaran dan enggan mendengarkan penjelasan guru.
b. Siswa kurang maksimal dalam memberikan kontribusi menyampaikan
pendapat dalam diskusi kelas.
c. Siswa masih malu bertanya dan mengemukakan pendapat dalam
pembelajaran.

Sebagian

besar

siswa

mengemukakan pendapat lebih dari 2 kali.

belum

bertanya

atau
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4.1.2.3.3 Keterampilan Berbicara
Keterampilan berbicara siswa selama pembelajaran berlangsung pada
siklus 1 secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori cukup, hal ini
masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki pada pelaksanaan siklus 3.
Keterampilan berbicara siswa yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki yaitu:
1) Aspek sikap siswa dalam berbicara masih belum maksimal. Sebagian
besar siswa masih melakukan gerakan yang mengganggu dan tidak
mendukung keefektifan berbicara. Sebagian banyak juga masih malumalu untuk maju untuk presentasi.
2) Aspek kelancaran dalam berbicara masih belum maksimal, karena siswa
bingung untuk mengungkapkan gagasannya sehingga ditengah-tengah
pembicaraan terputus dan ada bunyi-bunyi seperti “e”, “hmm”, “apa ya?”.
Nilai akhir keterampilan berbicara menunjukkan bahwa 70% atau 28
dari 40 siswa mengalami ketuntasan, sedangkan 30% atau 12 dari 40 siswa
belum tuntas dalam belajar.
Hasil refleksi tersebut menunjukkan bahwa ketuntasan belajar masih
belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Mengacu
pada indikator keberhasilan penelitian, untuk variabel keterampilan berbicara
belum dapat tercapai pada siklus 2. Indikator keberhasilan menetapkan
sebesar 75% (30 dari 40 siswa) mengalami ketuntasan dalam berbicara.
Sedangkan pada siklus 1 hanya mencapai 70% (28 dari 40 siswa).
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4.1.2.4 Revisi
Berdasarkan temuan permasalahan pada siklus 2, maka kolaborator
memberikan saran untuk melakukkan perbaikan pada siklus 3. Perbaikan
tersebut sebagai berikut:
a. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir pada saat
melakukkan tanya jawab. Guru juga memberikan giliran kepada siswa
untuk menjawab pertanyaan.
b. Guru harus menguasi bahan ajar sebelum pembelajaran dimulai agar
materi yang disampaikan runtut dan bisa lebih dimengerti siswa.
c. Guru harus membagi siswa dalam berkelompok, siswa yang mempunyai
prestasi yang baik dengan siswa yang berprestasi kurang.
d. Guru harus mendorong siswa dalam memberikan kontribusi dalam
diskusi kelompok dan diskusi kelas.
e. Guru harus mampu mengelola kelas dengan baik.
f. Guru memberikan umpan balik kepada siswa, sehingga interaksi siswa
dan guru dapat langsung dengan baik.
4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 3
4.1.3.1 Pelaksanaan
Pelaksanaan tindakan siklus 3 dilaksanakan pada hari Senin, 8 April
2013 di kelas III SDN Karanganyar 02 Semarang dengan pokok bahasan
menceritakan pengalaman mengenai peristiwa alam yang pernah dilihat,
didengar atau dialami. Pembelajaran berlangsung selama 3 jam pelajaran.
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Pada pelaksanaan tindakan siklus 3 terdiri dari berbagai kegiatan
pembelajaran yang meliputi kegiatan pra pembelajaran; kegiatan awal;
kegiatan inti yang berupa eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi; dan kegiatan
akhir.
Pra kegiatan pembelajaran dilakukan guru sebelum pembelajaran
bahasa Indonesia dimulai. Pada kegiatan ini guru mengucapkan salam pada
siswa,

melakukan

presensi

dengan

mengecek

kehadiran

siswa,

mengkondisikan kelas, meminta murid untuk menyiapkan buku dan alat tulis,
mengatur tempat duduk siswa serta menyiapkan materi yang akan dipelajari
yaitu menceritakan pengalaman yang pernah dilihat, didengar atau dialami
tentang peristiwa alammenyiapkan media pembelajaran berupa video tentang
banjir dan pencegahannya, LCD proyektor, laptop, speaker dan perlengkapan
lain yang mendukung pelaksanaan tindakan siklus 3.
Kegiatan awal dilakukan guru dengan, melakukan apersespsi, guru
menayangkan video badai yang terjadi didunia, guru bersama siswa tanya
jawab sesuai dengan pengetahuan siswa .
Kegiatan Inti pembelajaran terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi
dan konfirmasi mengenai materi yang akan dipelajari. Kegiatan eksplorasi
yang dilakukan guru adalah dengan melihat gambar kapal dimana langitnya
berwarna abu-abu dan menunjukkan akan turun hujan sebagai contoh yang
kemudian guru melakukan tanya jawab tentang cuaca. Guru mengadakan
tanya jawab mengenai cuaca yan dialami Indonesia saat ini. Dan kemudian
siswa memikirkan secara individual.
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Kegiatan Elaborasi merupakan lanjutan dari eksplorasi dengan uraian
kegiatan berupa menjelaskan mengenai materi cuaca dan jenis jenis awan.
Guru menayangkan video mengenai berita prakiraan cuaca, serta badai yang
terjadi di Indonesia. Kemudian guru membagi kelas menjadi 20 kelompok
atau secara berpasangan. Guru membagikan lembar kerja kepada setiap
kelompok yang berisi beberapa pertanyaan yang akan didiskusikan. Guru
memutarkan video mengenai badai tornado yang pernah terjadi. Guru
meminta siswa mendiskusikan pertanyaan yang ada pada lembar kerja Guru
membimbing jalannya diskusi dengan membimbing siswa dalam kelompok
yang mengalami kesulitan dan memberi motivasi kepada siswa. Guru
menawarkan kepada siswa siapa yang berani maju ke depan kelas untuk
menjelaskan hasil yang telah didiskusikan. Beberapa pasangan kelompok
maju dan menceritakan mengenai pengalaman masing-masing mengenai
pengalaman yang pernah dialami, dilihat atau didengar mengenai peristiwa
alam. Kemudian kelompok lain diminta untuk memperhatikan dan memberi
tanggapan jika ada kelompok yang maju didepan kelas dan hal ini
berlangsung secara berulang untuk setiap kelompok yang maju di depan
kelas. Setelah siswa mempraktekkan, guru memberi penjelasan tentang
peristiwa alam yaitu banjir. Guru memberikan penguatan pada siswa dengan
penguatan verbal dan gestural. Penguatan verbal berupa pujian dan
membenarkan jawaban kelompok. Penguatan gestural berupa acungan jempol
untuk kelompok yang memberikan komentar pada saat diskusi kelas.
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Usai semua kelompok menjelaskan mengenai hasil diskusi di depan
kelas, guru mengkonfirmasikan hasil praktik dengan menekankan pengaruh
cuaca pada manusia dan jenis jenis awan.
Kegiatan akhir berupa kegiatan penyimpulan materi, dan evaluasi.
Siswa dan guru menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah
dilaksanakan. Evaluasi dilakukan selama 20 menit dengan soal evaluasi
berupa soal uraian sebanyak 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian singkat.
Pada 10 menit pertama ada 15 siswa yang telah menyelesaikan soal evaluasi,
disusul siswa lain sampai dengan waktu 20 menit. Guru melihat jawaban
beberapa siswa secara sekilas sambil menunggu waktu pengerjaan soal
evaluasi selesai.
4.1.3.2 Pengamatan
4.1.3.2.1 Deskripsi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru
Hasil

pengamatan

keterampilan

guru

dalam

pembelajaran

keterampilan berbicara siswa melalui model Think Pair Share dengan video
pembelajaran pada siklus 3 diperoleh data sebagai berikut
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Tabel 4.9 Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus 3
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Indikator

Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti
pembelajaran (ket. mengelola kelas)
Membuka pelajaran dengan apresepsi (ket. membuka
pelajaran)
Menyampaikan tujuan pembelajaran (ket. membuka
pelajaran)
Memberikan materi (ket. menjelaskan dan ket.bertanya)
Menayangkan video dalam pembelajaran (ket.
mengadakan variasi dan ket. mengelola kelas)
Membentuk kelompok kecil secara berpasangan
(ket.mengajar kelompok kecil dan perseorangan)
Memberikan motivasi siswa untuk berpendapat (ket.
memberikan penguatan)
Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan
kelompoknya masing-masing (ket. mengajar kelompok
kecil/peorangan)
Membimbing siswa dalam menanggapi diskusi kelas
(ket. membimbing diskusi kelompok kecil)
Memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa
(ket. memberikan penguatan)
Menyimpulkan dan menutup pelajaran (ket. menutup
pelajaran)

Tingkat
kemamp
uan
1 2 3 4
√
√
√
√
√
√
√

Pero
lehan
skor
4

Nilai
A

3

B

2

C

3
3

B
B

3

B

3

B

3

B

3

B

3

B

4

A

√
√
√
√

Jumlah skor total

34

Rata-rata skor
Persentase keberhasilan

3,1
77%

Kategori

Baik (B)

Berdasarkan data hasil pengamatan keterampilan guru dalam
pembelajaran berbicara melalui model Think Pair Share dengan video
pembelajaran pada siklus 3, diperoleh skor 34, rata-rata skor 3,1 dengan
kategori baik.
1) Keterampilan guru dalam pengkondisian kelas memperoleh kategori
sangat baik dengan skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan guru memberi
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salam dan melakukan presensi dengan mengecek kehadiran siswa
sebelum pembelajaran dimulai serta menyiapkan media yang relevan
dengan materi. Guru juga melakukan pengaturan tempat duduk siswa
dengan baik, sehingga kondisi kelas kondusif. Selanjutnya guru
menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa.
2) Keterampilan guru dalam membuka pelajaran dengan apersepsi
memperoleh kategori baik dengan skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan
guru menyiapkan gambar cuaca yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia
untuk apersepsi yang dikaitkan dengan tema peristiwa alam. Sebelum
memulai pelajaran guru juga menayangkan video tentang angin tornado
yang terjadi. Hal ini ditunjukkan bahwa guru telah melakukan apersepsi
yang relevandan sesuai dengan materi pembelajaran, indikator. Tema ini
sesuai dengan materi bahasan yaitu peristiwa alam dan dapat menarik
perhatian siswa.
3) Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran guru memperoleh kategori
cukup dengan skor 2. Hal ini ditunjukkan bahwa guru menyampaikan
tujuan pembelajaran pokok bahasan dengan jelas yang akan dilakukkan di
dalam kelas. Guru mengungkapkan tujuan pembelajaran kepada siswa
setelah melakukan apersepsi.
4) Keterampilan guru dalam menjelaskan materi sesuai dengan indikator
kepada siswa memperoleh kategori baik dengan skor 3. Hal ini
ditunjukkan dengan guru menyampaikan semua materi sesuai indikator,
menjelaskan materi secara runtut, dan menjelaskan materi pembelajaran
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dengan suara jelas. Penyajian materi dengan menarik yaitu disajikan
dengan power point melalui LCD protector sehingga menarik perhatian
siswa. Sesuai dengan tujuan pembelajaran namun pada keterampilan ini
guru tidak menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan.
5) Keterampilan guru dalam menayangkan video dalam pembelajaran
memperoleh kategori baik dengan skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan
guru mengajukan pertanyaan kepada siswa menayangkan 3 video yaitu
mengenai gunung meletus, tsunami, dan banjir. Hal ini dibuktikkan
dengan media yang digunakan sesuai dengan indikator dan menarik
perhatian siswa. Video ini juga sesuai dan relevan dengan materi
pembelajaran dengan tema peristiwa alam.
6) Keterampilan guru dalam mengkoordinir siswa dalam beberapa kelompok
memperoleh kategori baik dengan skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan
siswa antusias dalam pembentukan kelompok, guru membentuk
kelompok secara berpasangan, dan guru juga mengatur tempat duduk
siswa agar kelas menjadi semakin kondusif. Namun guru tidak
menentukan tugas siswa masing masing.
7) Keterampilan guru saat memotivasi siswa agar berani berpendapat
memperoleh kategori baik dengan skor 3. Hal ini ditunjukkan guru
memotivasi untuk mendorong agar siswa bisa berpendapat.
8) Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam berdiskusi dengan
kelompoknya masing-masing memperoleh kategori baik dengan skor 3.
Guru mengatur tempat duduk siswa, membimbing siswa yang mengalami
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kesulitan, menjelaskan petunjuk kerja dalam kegiatan kelompok,
berkeliling ke tiap kelompok tapi tidak memberi kesempatan siswa untuk
bertanya pada diskusi didepan kelas. Ada beberapa siswa yang tidak
terima dalam kelompok, tetapi setelah mendapat pengarahan dari guru,
semua kelompok dapat menerima anggotanya.
9) Keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelas memperoleh
kategori baik dengan skor 3. Hal ini menunjukkan guru membimbing
kelompok untuk berani praktek maju didepan kelas. Beberapa kelompok
memberikan kontribusi menyampaikan pendapat mereka mengenai
kelompok yang maju, guru merangsang kelompok lain untuk turut serta
menyampaikan pendapat mereka dan menegur siswa yang membuat kelas
menjadi gaduh, tetapi guru kurang dapat menciptakan suasana kelas
menjadi kondusif.
10) Keterampilan guru dalam memberikan penguatan memperoleh kategori
baik dengan skor 3. Bentuk pemberian penguatan meliputi memberikan
penguatan verbal dan gestural atas hasil kerja siswa. Penguatan verbal
yang diberikan berupa parkataan “bagus”, “pintar”, dan “tingkatkan”.
Guru juga memberikan penguatan sentuhan berupa mengelus kepala
siswa ketika siswa merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas.
Selanjutnya guru memberikan hadiah berupa bintang bagi siswa yang
mau maju ke depan kelas
11) Keterampilan guru dalam menutup pelajaran memperoleh kategori sangat
pbaik dengan skor 4. Hal ini menunjukkan guru memberikan evaluasi,
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menyimpulkan materi. Guru juga sudah memberikan refleksi yang
menimbulkan umpan balik kepada siswa.
Dari ke-11 aspek tersebut, ada 1 aspek yang mendapat kategori cukup,
yaitu membuka pelajaran dengan apersepsi. Sedangkan 8 aspek mendapat
kategori baik, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan materi,
menayangkan video dalam pembelajaran, membentuk kelompok kecil secara
berpasangan,

memotivasi

siswa

agar

siswa

berani

mengemukakan

pendapatnya, membimbing siswa berdiskusi dengan kelompok masingmasing, dan membimbing siswa dalam diskusi kelas. Dan 2 aspek mencapai
kategori sangat baik yaitu aspek memepersiapkan peserta didik untuk
mengikuti

pembelajaran

dan

aspek

menyimpulkan

dan

menutup

pembelajaran.
Data hasil pengamatan keterampilan guru siklus 3 tersebut, disajikan
dalam bentuk diagram batang yaitu sebagai berikut:
4
3.5
3
2.5
2

4

4
3

1.5

3

3

3

3

3

3

2

1

keterampilan guru

2

0.5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

Gambar 4.7 Diagram Hasil Pengamatan Keterampilan Guru
Siklus 3
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4.1.3.1.1

Deskripsi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa
Pada siklus 3, peneliti juga mengamati setiap perilaku, aktivitas dan

respon siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model
Think Pair Share dengan video pembelajaran yaitu menggunakan lembar
observasi aktivitas siswa.
Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan
berbicara melalui model Think Pair Share dengan video pembelajaran pada
siklus 3 diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4.10 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 3
No

1
2
3
4
5
6
7
8

Indikator

Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran
(emotional activities)
Memperhatikan video pembelajaran yang ditanyangkan guru
(visual activities)

0

20

16

4

Jumla
h
Skor
105

0

21

17

2

101

2,5

Mendengarkan penjelasan yang diberikan guru (listening
sctivities)
Bertanya dan menjawab pertanyaan dalam pembelajaran.
(oral activities)

6

15

14

5

98

2.4

0

21

13

6

105

2.6

Mencatat hal penting dalam pembelajaran (writing activities)

0
2

21
16

14
14

5
8

104
110

2,6
2,7

0

21

14

5

104

2,6

0

22

18

0

98

2,45

823

20,5

Berdiskusi dengan teman secara berpasangan untuk
memecahkan masalah dalam diskusi (oral activities, motor
activities, dan mental activities)
Mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh kelas (oral
activities dan mental activities)
Mendengarkan dan menanggapi hasil presentasi pekerjaan
kelompok lain (listening activities dan oral activities)

Jumlah

Skor Penilaian
1 2
3 4

Rat
arata
2,6

Rata-rata
25,71 2,57
Kategori
Baik
Berdasarkan data hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran
keterampilan berbicara melalui Think Pair Share dengan video pembelajaran
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pada siklus 3, diperoleh skor 25,7 dan rata-rata skor aktivitas siswa sebesar
2,57 dengan kategori baik.
Perolehan skor masing-masing indikator aktivitas siswa melalui model
Think Pair Share dengan video pembelajaran yakni sebagai berikut:
1) Aspek mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran memperoleh
rata-rata skor 2,6 dengan kategori sangat baik. Terdapat 20 siswa
mendapat skor 2, 16 siswa mendapat skor 3, dan 4 siswa mendapat skor
4.
2) Aspek

memperhatikan

video

pembelajaran

yang

ditanyangkan

guru

memperoleh rata-rata skor 2,5 dengan kategori baik, terdapat 21 siswa
mendapat skor 2, 17 siswa mendapt skor 3,dan 2 siswa mendapat skor 4.
3) Aspek mendengarkan penjelasan guru memperoleh rata-rata skor 2,4
dengan kategori baik, terdapat 6 siswa yang mendapat skor 1, 15 siswa
mendapat skor 2, 14 siswa mendapat skor 3,dan 5 siswa mendapat skor 4.
4) Aspek

kemampuan

bertanya

dan

menjawab

pertanyaan

dalam

pembelajaran. memperoleh rata-rata skor 2,6 dengan kategori sangat baik,
terdapat 21 siswa mendapat skor 2, 13 siswa mendapat skor 3 dan 6 siswa
mendapat skor 4.
5) Aspek mencatat hal penting dalam pembelajaran memperoleh rata-rata
skor 2,6 dengan kategori sangat baik, terdapat 21 siswa mendapat skor 2,
dan 14 siswa mendapat skor 3 dan 5 siswa mendapat skor 4.
6) Aspek kemampuan berdiskusi dengan teman secara berpasangan untuk
memecahkan masalah dalam diskusi memperoleh rata-rata skor 2,7 dengan
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kategori sangat baik, terdapat 2 siswa mendapat skor 1, 16 siswa mendapat
skor 2, 14 siswa mendapat skor 3 ,dan 8 siswa mendapat skor 4.
7) Aspek mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh kelas memperoleh
rata-rata skor 2,6 dengan kategori sangat baik, terdapat 21 siswa mendapat
skor 2, dan 14 siswa mendapat skor 3.
8) Aspek mendengarkan dan menanggapi hasil presentasi pekerjaan
kelompok lain memperoleh rata-rata skor 2,45 dengan kategori baik,
terdapat 22 siswa yang mendapat skor 2, dan 18 siswa yang mendapat skor
3.
Data hasil pengamatan aktivitas siswa siklus 1 tersebut, disajikan
dalam bentuk diagram berbentuk kerucut yaitu sebagai berikut:
3
2.5
2
1.5
1

2.6 2.5 2.4 2.6 2.6 2.7 2.45
2.2

Aktivitas siswa

0.5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Gambar 4.8 Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 3
4.1.3.3.3 Deskripsi Pengamatan Keterampilan Berbicara
Dalam tindakan siklus 3, untuk mengukur keterampilan berbicara
siswa, guru melakukan penilaian keterampilan berbicara siswa selama proses
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pembelajaran yang mencakup semua indikator pembelajaran yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan hasil penilaian keterampilan berbicara melalui model
Think Pair Share dengan video pembelajaran pada siklus 3 diperoleh data
sebagai berikut:
Tabel 4.11 Data Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Siklus 3
No

Indikator

1

Skor Penilaian
2
3

4

Jumlah
Skor

Rata-rata
skor

PersenTase

Kategori

1

Pemilihan Kata

0

19

18

3

104

2,6

65%

Baik

2

Pelafalan Kalimat

0

8

31

1

113

2,8

70%

Baik

3

Sikap Siswa dan
Keberanian
Ketepatan Isi yang
Dibicarakan
Kelancaran
saat
Berbicara
Jumlah

\0

6

31

3

117

2,9

73%

Baik

0

12

27

1

109

2,7

68%

Baik

0

16

24

0

104

2,6

65%

Baik

4
5

Rata-rata

547

13,6

27, 35

2,7

Prosentase Rata-rata
Aktivitas Siswa
Kategori

80%
Baik

Berdasarkan data hasil penilaian keterampilan berbicara melalui
model Think Pair Share dengan video pembelajaran pada siklus ketiga
perolehan skor sebesar 27,35 dan rata-rata skor 2,73. Persentase keberhasilan
sebesar 80% dengan kategori baik.
1) Aspek pemilihan kata dalam berbicara memperoleh rata-rata skor 2,5,
dengan kategori baik dan presentase keberhasilan sebesar 65%.
2) Aspek pelafalan kalimat memperoleh rata-rata skor 2,8 dengan kategori
baik dan presentase keberhasilan sebesar 70%.
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3) Aspek sikap siswa dan keberanian dalam berbicara memperoleh rata-rata
skor 2,9 dengan kategori baik dan presentase keberhasilan sebesar 73%.
4) Aspek ketepatan isi yang dibicarakan memperoleh rata-rata skor 2,7
dengan kategori baik dan presentase keberhasilan sebesar 68%.
5) Aspek kelancaran memperoleh rata-rata skor 2,5 dengan kategori baik dan
presentase keberhasilan sebesar 65%.
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa dari 5 aspek yang diamati, ke 5
aspek sudah mencapai kategori baik yaitu aspek pemilihan kata/kalimat,
aspek pelafalan, aspek sikap siswa dan keberanian dalam berbicara, aspek
ketepatan isi materi yang dibicarakan, aspek kelancaran dalam berbicara.
Berikut ini tabel distribusi frekuensi hasil penilaian keterampilan berbicara
melalui model Think Pair Share dengan video pembelajaran pada siklus 2,
yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara
Siklus 3
Nilai

Frekuensi

Frekuensi
Relatif

Kualifikasi

0-69

8

20%

Tidak Tuntas

70-80

30

75%

Tuntas

81-90

2

5%

Tuntas

91-100

0

0%

Jumlah

40

Nilai terendah: 55
Nilai tertinggi: 85
Rata-rata
: 70

Tuntas
100%

Jumlah Siswa Tuntas: 32
Jumlah Siswa Tidak Tuntas: 8
Presentase Ketuntasan 80%

Tabel distribusi frekuensi di atas menunjukkan bahwa penilaian
keterampilan berbicara diperoleh nilai rata-rata adalah 70. Persentase
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ketuntasan belajar adalah 80% yaitu sebanyak 30 dari 40 siswa, sedangkan
20% yaitu sebanyak 8 dari 40 siswa dalam kualifikasi tidak tuntas.
Data hasil penilaian keterampilan berbicara siklus 2 tersebut, disajikan
dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut:
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80
70

20

rata-rata

persentase
ketidaktuntasa
n
persentase
ketuntasan

Keterampilan Berbicara

Gambar 4.9 Diagram Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara
Siklus 3
4.1.3.4 Refleksi
Adapun hasil refleksi dalam pembelajaran keterampilan berbicara
melalui model Think Pair Share dengan video pembelajaran adalah sebagai
berikut:
4.1.3.4.1

Keterampilan Guru

Keterampilan guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus 3 ini
secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori baik. Guru sudah
mengemas pembelajaran dengan menarik perhatian siswa dan siswa menjadi
sangat antusias disalam kelas. Guru telah memberikan umapan balik saat
diskusi maupun saat memberikan pertanyaan mengenai materi. Guru juga
sudah maksimal dalam membimbing kelompok diskusi kelompok maupun
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diskusi kelas, guru juga sering memberikan penguatan kepada siswa, baik
verbal maupun non verbal.
4.1.3.4.2

Aktivitas Siswa

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada siklus 3 ini
secara

keseluruhan

sudah

termasuk

dalam

kategori

baik.

Dengan

menggunakan model Think Pair Share dengan video pembelajaran, siswa
terlihat senang dalam mengikuti pembelajaran. Antusias dan selalu bersikap
duduk baik dan mendengarkan penjelasan guru yang berada di depan kelas.
4.1.3.4.3 Keterampilan Berbicara
Keterampilan berbicara siswa selama pembelajaran berlangsung pada
siklus 3 secara keseluruhan sudah termasuk dalam kategori baik. Semua
aspek sudah dicapai secara optimal oleh siswa.
Nilai akhir keterampilan berbicara menunjukkan bahwa 80% atau 30
dari 40 siswa mengalami ketuntasan, sedangkan 20% atau 10 dari 40 siswa
belum tuntas dalam belajar.
4.1.3.5 Revisi
Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 3 dapat disimpulkan bahwa
indikator keberhasilan yang ditentukan sudah tercapai, agar kualitas
pembelajaran dapat terus meningkat maka dalam proses pembelajaran harus
memperhatikan hal-hal berikut ini:
a. Guru harus menerapkan 8 keterampilan mengajar guru sebagai pedoman
dalam mengajar.
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b. Guru harus memperhatikan karakteristik individu dengan meningkatkan
komunikasi dan interaksi dengan siswa.
c. Guru harus memberikan dorongan agar siswa merasa termotivasi saat
pembelajaran maupun untuk belajar.
d. Guru harus selalu memperbaharui mengenai model yang diterapkan
dalam pembelajaran, agar kelas tidak monoton dan terkesan variatif
sehingga siswa semakin tertarik.

4.2

PEMBAHASAN

4.2.1

Pemaknaan Temuan Penelitian
Paparan pembahasan hasil observasi dan refleksi keterampilan guru,

aktivitas siswa dan keterampilan berbicara pada setiap siklus pembelajaran
dengan menggunakan model Think Pair Share dengan video pembelajaran
dijelaskan sebagai berikut:
4.2.1.1 Keterampilan Guru
Hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa
Indonesia keterampilan berbicara melalui model Think Pair Share dengan
video pembelajaran siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 diperoleh data sebagai
berikut:
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Tabel 4.13 Data Hasil Pengamatan Hasil Keterampilan Guru Siklus 1,
Siklus 2, dan Siklus 3
Siklus
Indikator
No.
1
2
1. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran (ket.
4
4
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

mengelola kelas)
Membuka pelajaran dengan apresepsi (ket. membuka pelajaran)
Menyampaikan tujuan pembelajaran (ket. membuka pelajaran)
Memberikan materi (ket. menjelaskan dan ket.bertanya)
Menayangkan video dalam pembelajaran (ket. mengadakan variasi dan
ket. mengelola kelas)
Membentuk kelompok kecil secara berpasangan (ket.mengajar
kelompok kecil dan perseorangan)
Memberikan motivasi siswa untuk berpendapat (ket. memberikan
penguatan)

3
4

3
2
2
3

3
2
3
3

2
3
3
3

3

3

3

2

2

3

Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya
masing-masing (ket. mengajar kelompok kecil/peorangan)
Membimbing siswa dalam menanggapi diskusi kelas (ket.
membimbing diskusi kelompok kecil)

3

3

3

3

3

3

Memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa (ket.
memberikan penguatan)
Menyimpulkan dan menutup pelajaran (ket. menutup pelajaran)

1

2

3

2
28
2.54
64%
Cukup
(C)

4
32
2,9

4
34
3,1
77%
Baik
(B)

Jumlah skor total
Rata-rata skor
Presentase
Kategori

73%
Baik
(B)

Berdasarkan data hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran
bahasa Indonesia aspek keterampilan berbicara melalui penerapan model
Think Pair Share dengan video pembelajaran. Peneliti menyimpulkan bahwa
keterampilan guru mengalami peningkatan dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3.
Hal ini terbukti keterampilan guru pada siklus I mendapat skor 28 dengan ratarata 2,5 kriteria cukup meningkat menjadi 32 pada siklus II dengan rata-rata
2,9 kriteria baik serta kembali meningkat pada siklus III menjadi 34 dengan
rata-rata 3,1 kriteria baik.Guru melakukkan keterampilan dasar mengajar
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dengan baik pada penerapan model Think Pair Share dengan video
pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan dasar
yang digunakan guru sebagai modal awal untuk melaksanakan pembelajaran
dengan baik. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Rusman (2012:80)
bahwa keterampilan dasar mengajar (teaching skills) pada dasarnya berupa
bentuk-bentuk perilaku yang mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh
guru sebagai modal awal dalam melaksanakan pembelajaran secara terencana
dan professional.
4.2.1.1 Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran
Hasil pengamatan keterampilan guru dari siklus 1 sampai siklus 3
membuktikan bahwa guru telah melakukkan persiapan/ mempersiapkan
peserta didik untuk megikuti pembelajaran dengan kriteria baik. Hal ini
dibuktikan dengan

guru

menyiapkan media,

mengkondisikan kelas,

melakukkan presensi siswa dan mengucapkan salam serta menyusuh ketua
kelas memimpin doa.
Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran masuk dalan
keterampilan membuka pelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Anitah
(2009: 8.3) bahwa keterampilan membuka pembelajaran adalah keterampilan
yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran.
Indikator keterampilan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti
pembelajaran adalah menyiapkan media, mengkondisikan kelas, melakukkan
presensi siswa, mengucapkan salam dan menyuruh ketua kelas memimpin
do’a.
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Keterampilan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran
untuk menciptakan kondisi awal siswa agar perhatiannya berpusat pada guru,
sehingga pembelajaran berlangsung kondusif.
4.2.1.2 Membuka pelajaran dengan apresepsi
Hasil pengamatan keterampilan guru dari siklus 1 sampai siklus 3
membuktikan bahwa guru telah melakukkan apesepsi dengan kriteria baik.
Hal ini dibuktikan dengan guru melakukkan apersepsi sesuai dengan metari
pembelajaran, memberikan apersepsi yang menarik dan sesuai dengan apa
yang dilakukkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Apersepsi yang
dilakukkan guru adalah dengan menayakan kepada siswa “Siapa yang pernah
menonton berita di TV? Apakah pernah melihat berita banjir diTV?” sebagian
besar siswa menjawab sudah pernah melihat berita banjir diTV. Selain
bertanya guru juga mengajak siswa bernyanyi lagu “Tik-tik Bunyi Hujan”
yang dikaitkan dengan materi tema komunikasi. Deskriptor yang belum
dilakukkan guru adalah bertanya mengenai materi yang dipelajarai hari
sebelumnya.
Membuka pelajaran dengan apersepsi termasuk dalam keterampilan
membuka pelajaran. Menurut Usman (dalam Rusman, 2012: 80) bahwa
memberikan apersepsi merupakan bagian dari komponen keterampilan
membuka pelajaran. Pemberian apersepsi (memberikan ikatan materi
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajarai) bertujuan untuk mengaitkan
materi yang dipelajari sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisah-pisah.

146

4.2.1.3 Menyampaikan tujuan pembelajaran
Katerampilan guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran pada siklus
1 sampai siklus 2 memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal ini
dibuktikan dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas dan
tujuan sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan. Indikator yang tidak
dilakukkan adalah informasi mengenai model pembelajaran yang digunakan,
dan tidak semua tujuan disampaikan. Pada siklus 3 guru melakukkan
perbaikan dengan menyampaikan semua tujuan pembelajaran dengan jelas.
Keterampilan menyampaikan tujuan pembelajaran merupakan bagian dari
keterampilan membuka pelajaran, yaitu member acuan kepada peserta didik
tentang gambaran singkat materi pelajaran yang akan dipelajari. Menurut
Anitah (2009: 8.8) bahwa acuan tersebut dapat diberikan dengan berbagai cara
mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Dan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan tindak lanjut.
4.2.1.4 Memberikan materi
Keterampilan guru dalam

menyampaikan materi pada

siklus 1

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal ini dibuktikkan guru
menyajikan materi dengan menarik dan materi yang diajarkan sesuai dengan
tema dan tujuan pembelajaran. Guru belum melakukkan dua descriptor yaitu
memberikan materi dengan jelas dan menjelaskan mengenai model sebelum
dimulai diskusi. Guru melakukkan perbaikan pada siklus 2 dan siklus 3
sehingga memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Perbaikan yang dilakukkan
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guru adalah memberikan materi dengan suara lantang dank eras agar semua
siswa bisa mendengar, mengerti dan memahami penjelasan guru.
Kejelasan guru dalam menjelaskan materi kepada siswa sangat
berpengaruh terhadap pemahaman siswa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat
Anitah (2009: 7.57) bahwa kegiatan menjelaskan merupakan kegiatan guru
yang paling sering dilakukkan dalam pembelajaran. Penjelasan yang
dilakukkan guru harus dapat dipahami oleh siswa, sehingga guru harus
mempunyai keterampilan menjelaskan.
Indikator keterampilan guru dalam

menjelaskan materi adalah

memberikan materi dengan jelas, materi sesuai dengan tema dan tujuan
pembelajaran, penyajian materi secara menarik, memberikan semua materi
dengan jelas dan sesuai tujuan pembelajaran,
4.2.1.5 Menayangkan video dalam pembelajaran
Keterampilan guru menayangkan video dalam pembelajaran pada siklus 1,
siklus 2 dan siklus 3 memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor
pengamatan tersebut adalah video yang ditampilkan menarik perhatian siswa,
video sesuai dengan materi pelajaran, video relevan dengan materi dan video
yang ditayangkan berdampak kelas kondusif.
Keterampilan

menggunakan

media

termasuk

dalam

keterampilan

mengadakan variasi yaitu variasi menggunakan alat bantu pembelajaran.
Menurut Anitah (2009: 7.46-7.47) , bahwa variasi penggunaan alat bantu
dapat dikelompokkan menjadi ; variasi penggunaan alat pembelajaran yang
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dapat dilihat, variasi alat bantu pembelajaran yang dapat didengar, dan variasi
alat bantu pembelajaran yang dapat diraba.
Penggunaan media dalam pembelajaran sangat berpengaruh dengan
keberhasilan pembelajaran. Media merupakan alat yang digunakan untuk
menyampaikan pesan pembelajaran antar guru dengan siswa sehingga proses
pembelajaran menjadi lebih optimal.
4.2.1.6 Membentuk kelompok kecil secara berpasangan
Keterampilan guru menayangkan video dalam pembelajaran pada siklus 1,
siklus 2 dan siklus 3 memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Hal ini
dibuktikan dengan siswa antusias dalam pembentukan kelompok, membentuk
kelompok berpasangan dan membentuk kelompok berpasangan sesuai tempat
duduk siswa. Hal yang belum dilakukkan guru adalah belum membagi tugas
masing-masing anggota kelompok.
Membentuk kelompok kecil ini diperlukan untuk meningkatkan
keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Siswa dapat menyelesaikan tugas
dengan berkelompok. (Anitah, 2009: 8.19) Deskriptor pengamatan ini adalah
siswa antusias dalam pembentukan kelompok, membentuk kelompok
berpasangan, membentuk kelompok sesuai tempat duduk siswa, dan
menentukan tugas siswa dalam kelompok.
Pembentukan kelompok dalam kelas sangat membantu guru dalam
berinteraksi dengan siswanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Parker (dalam
Huda,

2012:

29)

mendefinisikan

kelompok

kecil

sebagai

suasana

pembelajaran dimana para siswa saling berinteraksi dalam kelompok-
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kelompok kecil untuk mengerjakan tugas akademik demi mencapai tujuan
bersama.
4.2.1.7 Memberikan motivasi siswa untuk berpendapat
Keterampilan guru menayangkan video dalam pembelajaran pada siklus 1,
siklus 2 memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Pada siklus 1 dan siklus 2
deskriptor yang belum nampak adalah memotivasi siswa dengan menarik
perhatian siswa terlebih dahulu dan memotivasi siswa agar ikut berperan
dalam diskusi kelas. Guru memperbaiki dengan memotivasi dengan menarik
perhatian terlebih dahulu pada siklus 3 memperoleh skor 3 dengan kategori
baik. Hal ini dibuktikan dengan kelas cukup kondusif saat guru menarik
perhatian berupa tepuk tepuk.
Keterampilan memotivasi merupakan keteranpilan memberi penguatan
dalam keterampilan mengajar guru. Temuan ini sesuai dengan tujuan dari
pemberian penguatan adalah untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap
kegiatan pembelajaran.dan merangsang dan meningkatkan motivasi belajar.
(Rusman, 2011: 84)
Deskriptor dalam penelitian ini adalah memotivasi siswa agar berani
berpendapat, memotivasi dengan suara yang jelas dan lantang, memotivasi
dengan menarik perhatian siswa terlebih dahulu, dan memberikan motivasi
yang bertujuan untuk mengemukakan pendapat kepada semua kelompok.
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4.2.1.8 Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya masingmasing
Berdasarkan

tabel

rekapitulasi

keterampilan

guru

keterampilan

membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing
pada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 memperoleh skor 3 dengan kategori baik.
Deskriptor pengamatan yang belum tampak adalah memberikan pengarahan
agar topik diskusi sesuai dengan materi.
Keterampilan

membimbing sisiwa berdiskusi dengan kelompok

merupakan keterampilan membimbing kelompok kecil.

Langkah-langkah

membimbing kelompok kecil ini sesuai dengan temuan Anitah (2009: 8.3),
dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, guru harus
menguasai beberapa komponen: (1) memusatkan perhatian, (2) memperjelas
masalah dan uraian pendapat, (3) menganalisis pandangan, (4) menyebarkan
kesempatan berpartisipasi, dan (5) menutup diskusi
4.2.1.9 Membimbing siswa dalam menanggapi permasalahan dalam diskusi
kelas
Katerampilan guru membimbing dalam menanggapi diskusi kelas pada
siklus setiap siklus memperoles skor 3 dengan kategori baik. Hal ini
dibuktikan dengan guru memberikan pertanyaan mengenai materi diskusi,
menegur siiswa yang gaduh di dalam kelas, dan memberikan pertanyaan
mengenai materi diskusi. Descriptor yang belum nampak adalah membimbing
siswa untuk menanggapi permasalahan dalam diskusi.

151

Keterampilan membimbing siswa dalam diskusi kelas merupakan
keterampilan membimbing kelompok kecil . Langkah-langkah membimbing
siswa menanggapi diskusi kelas ini sesuai dengan temuan Anitah (2009: 8.3),
dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, guru harus
menguasai beberapa komponen: (1) memusatkan perhatian, (2) memperjelas
masalah dan uraian pendapat, (3) menganalisis pandangan, (4) menyebarkan
kesempatan berpartisipasi, dan (5) menutup diskusi.
4.2.1.10

Memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa

Keterampilan memberikan penguatan kepada hasil belajar siswa pada
siklus 1 memperoleh skor 1 dengan kategori kurang. Bentuk pemberian
penguatan berupa sentuhan setelah siswa mengumpulkan evaluasi. Sedangkan
guru masih dirasa kurang dan belum optimal dalam memberikan penguatan
baik verbal maupun nonverbal. Guru memperbaiki dengan memberikan
penguatan berupa verbal dengan kata “bagus”, “tingkatkan”, dan “pintar”,
pada siklus 2 guru memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Selanjutnya
pada siklus 3 guru memberikan penguatan berupa bintang untuk memotivasi
agar lebih aktif. Dari ketiga siklus descriptor yang belum nampak adalah
memberikan penguatan berupa gerak tubuh seperti tepuk tangan atau acungan
jempol.
Deskriptor pengamatan ini adalah memberikan penguatan secara verbal,
memberikan penguatan berupa gerak tubuh berupa tepuk tangan, acungan
kempol, memberikan penguatan berupa sentuhan dengan menepuk bahu, dan
memberikan penguatan berupa hadiah.
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Penguatan merupakan respon yang diberikan guru terhadap perilaku siswa
yang baik. Penguatan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Menurut
Anitah

(2009:7.25),

penguatan

mempunyai

peran

penting

dalam

mengefektifkan pembelajaran. Respon positif dari guru terhadap perilaku
positif siswa akan membuat siswa senang karena dianggap mempunyai
kemampuan. Komponen-komponen keterampilan memberi penguatan antara
lain: (1) penguatan verbal, berupa komentar guru berupa pujian; (2) penguatan
berupa mimik muka dan gerakan badan; (3) penguatan berupa mendekati
anak; (4) penguatan dengan sentuhan; dan (5) Penguatan dengan kegiatan
yang menyenangkan.
4.2.1.11

Menutup pelajaran

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran pada siklus 1 memperoleh
skor 2 dengan kategori cukup. Hal ini terbukti dengan guru menyimpulkan
materi dan memberikan soal evaluasi. Pada siklus 2 dan siklus 3 guru
memperoleh skor 4 dengan kategori baik. Guru menyimpulkan materi,
melibatkan sisiwa dalam menyimpulkan materi, memberikan soal evaluasi dan
juga memberikan pekerjaan siswa.
Deskriptor ketarampilan menutup pelajaran adalah menyimpulkan materi,
melibatkan siswa dalam menyimpulkan materi, memberikan soal evaluasi dan
memberikan pekerjaan siswa.
Kegiatan menutup pembelajaran merupakan kegiatan penting dalam proses
belajar mengajar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
pencapaian indikator yang telah ditentukan dalam satu pertemuan. Menurut
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Anitah (2007: 8.5) dalam keterampilan menutup pembelajaran guru harus:
melakukan refleksi, melakukan evaluasi individu, memberikan tindak lanjut,
dan membuat kesimpulan.
Data peningkatan keterampilan guru siklus 1, siklus 2, siklus 3 disajikan
dalam bentuk diagram batang berikut:

Indikator Keterampilan Guru
5
4
3

Siklus I

2

Siklus II

1

Siklus III

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Gambar 4.10 Diagram peningkatan keterampilan guru siklus I, siklus II, dan siklus
III
4.2.1.2 Aktivitas Siswa
Hasil pengamatan aktivitas dalam pembelajaran keterampilan berbicara
melalui model Think Pair Share dengan video pembelajaran pada siklus 1,
siklus 2, dan siklus 3 diperoleh data sebagai berikut:
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Tabel 4.14 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 1, Siklus 2, dan
Siklus 3
No.

Indikator

Siklus 1

Siklus 2

Siklus 3

1.

Mempersiapkan diri sebelum menerima
pembelajaran (emotional activities)
Memperhatikan video pembelajaran yang
ditanyangkan guru (visual activities)
Mendengarkan penjelasan yang diberikan guru
(listening sctivities)
Bertanya dan menjawab pertanyaan dalam
pembelajaran. (oral activities)
Mencatat hal penting dalam pembelajaran (writing
activities)
Berdiskusi dengan teman secara berpasangan untuk
memecahkan masalah dalam diskusi (oral activities,
motor activities, dan mental activities)
Mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh
kelas (oral activities dan mental activities)
Mendengarkan dan menanggapi hasil presentasi
pekerjaan kelompok lain (listening activities dan
oral activities)
Jumlah skor total

2,2

2,5

2,6

2,1

2.4

2,5

2,3

2.3

2.4

1,9

2.6

2.6

1,75

2.2

2,6

2,3

2,8

2,7

1,8

2,5

2,6

1,6

2,2

2,45

15,9

19,6

20,5

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Rata-rata skor
Kategori

1,99
Cukup
(C)

2,45
2,57
Baik (B) Baik(B)

Berdasarkan data hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran
bahasa Indonesia aspek keterampilan berbicara melalui penerapan model
Think Pair Share dengan video pembelajaran. Peneliti menyimpulkan bahwa
keterampilan guru mengalami peningkatan dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3.
Aktivitas siswa pada proses pembelajaran keterampilan berbicara sesuai
tahapan model Think Pair Share dengan video pembelajaran terdisi atas 8
aktivitas siswa yaitu a) Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran
(emotional activities); b) Memperhatikan penjelasan materi guru melalui
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media visual (visual activities); c) Mendengarkan penjelasan yang diberikan
guru (listening activities); d) Bertanya dan menjawab pertanyaan dalam
pembelajaran. (oral activities dan mental activities); d) Mencatat hal penting,
mengerjakan lembar kerja siswa (writing activities); e) Berdiskusi dengan
teman secara berpasangan untuk memecahkan masalah (oral, motor, mental
activities); f) Mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh kelas (oral dan
mental activities); g) Mendengarkan dan menanggapi hasil presentasi
pekerjaan kelompok lain (listening dan oral activities).
Aktivitas belajar siswa tersebut sesuai dengan jenis-jenis aktivitas belajar
siswa yang dijelaskan Diederich (dalam Sardiman, 2011: 101) bahwa
penggolongan aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut: Visual
activities, Oral activities, Listening activities, Writing activities, Drawing
activities, Motor activities, Mental activities, Emotional activities.
4.2.1.2.1 Mempersiapkan diri sebelum menerima pelajaran
Hasil pengamatan aktivitas siswa dari siklus 1 sampai siklus 3
membuktikan

bahwa

secara

keseluruhan

aktivitas

siswa

mengalami

peningkatan. Aktivitas siswa dalam mempersiapkan diri sebelum menerima
pelajaran pada siklus 1 memperoleh skor 84 dengan rata-rata 2,2 dengan
kategori baik. Terdapat 14 siswa mendapat skor 3. Ada 3 deskriptor yang
tampak yaitu siswa masuk dengan tertib, duduk di tempat duduk dengan rapi,
dan mempersiapkan buku dan alat tulis. Terdapat 16 siswa menperoleh skor 2,
dan 10 siswa memperoleh skor 10.
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Rata-rata skor aktivitas siswa mengalami peningkatan pada siklus 2 menjadi
2,5 dengan kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus 3 memperoleh
skor , dan pada siklus 3 menjadi 2,6 dengan kategori sangat baik. Terdapat 5
anak yang mendapat skor 4. Mereka melakukkan semua aktivitas yang tertulis
dalam deskriptor yaitu masuk ke kelas dengan tertib, menempati tempat duduk
dengan rapi, duduk dengan rapi, dan mempersiapkan buku dan alat tulis
masing-masing. 15 siswa mendapat skor 3, 16 siswa mendapat skor 2 dan 4
siswa mendapat skor 1.
Jumlah skor mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran pada siklus 3
sebesar 105 dengan rata-rata skor 2,6. Terdapat 4 siswa yang mendapat skor 4.
Mereka melakukkan semua kegiatan yang tertulis dalam deskriptor
pengamatan, yaitu masuk ke kelas dengan tertib, menempati tempat duduk
dengan rapi, duduk dengan rapi, dan mempersiapkan buku dan alat tulis
masing-masing; 16 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor dan 20
siswa melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor mempersiapkan diri sebelum
menerima pelajaran.
Peningkatan aktivitas siswa tersebut terjadi karena siswa antusias untuk
mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara melalui model Think Pair
Share dengan video pembelajaran, karena model pembelajaran tersebut
merupakan bagian dari tipe model pembelajaran kooperratif yang dalam
pelaksanaan pembelajarannya dilakukkan secara berkelompok menggunakan
video pembelajaran.
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Kesiapan siswa mengikuti kegiatan pelajaran merupakan emotional
activities. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam Sardiman,
2011: 101), bahwa emotional activities yaitu kegiatan yang dilakukan siswa
saat pembelajaran misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
4.2.1.2 .2 Memperhatikan video pembelajaran yang ditayangkan guru
Aktivitas siswa dalam memperhatikan video pembelajaran yang
ditayangkan guru pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 83 dengan rata-rata
skor 2,1 dengan kategori baik. Terdapat 14 siswa memperoleh skor 3, mereka
melakukkan 3 aktivitas dalam deskriptor yaitu sikap duduk yang baik,
memperhatikan video pembelajaran yang ditayangkan guru dan tidak
mengganggu teman lainnya. Sedangakan 16 siswa mendapat skor 2 dan 10
siswa memperoleh skor 1.
Jumlah skor aktivitas siswa dalam memperhatikan video pembelajaran
yang ditayangkan guru pada siklus 2 meningkat menjadi 98 dengan rata-rata
skor 2,4 dengan kategori baik. Sebanyak 5 siswa mendapat skor 4, meraka
malakukkan semua kegiatan dalam memperhatikan video pembelajaran yang
dirtayangkan guru yaitu sikap duduk yang baik, memperhatikan video
pembelajaran yang ditayangkan guru dan tidak mengganggu teman lainnya
dan tenang. Sedangkan 13 siswa mendapat skor 3,7 siswa mendapat skor 2
dan 5 siswa mendapat skor 1.
Jumlah skor aktivitas siswa dalam memperhatikan video pembelajaran
yang ditayangkan guru pada siklus 3 meningkat menjadi 101 dengan rata-rata

158

skor 2,5 dengan kategori baik. Terdapat 2 siswa yang mendapat skor 4.
Meraka melakukkan semua kegiatan dalam pppengamatan yaitu yaitu sikap
duduk yang baik, memperhatikan video pembelajaran yang ditayangkan guru
dan tidak mengganggu teman lainnya dan tenang. 17 siswa melakukkan 3
kegiatan dari descriptor pengamatan dan 21 siswa melakukkan 2 kegiatan
dalam deskriptor pengamatan.
Peningkatan aktivitas siswa dalam mmeperhatikan video pembelajaran
tersebut karena siswa antusias dalam pembelajaran dengan menggunakan
model Think Pair Share dengan video pembelajaran yang meng aktifkan siswa
sehingga siswa memperhatikan dengan baik agar apa yang menjadi topik
diskusi bisa dipahami.
Aktivitas siswa dalam memperhatikan video pembelajaran yang
ditayangkan guru tergolong dalam visual activities. Menurut pendapat
Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101), aktivitas ini meliputi membaca,
memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.
4.2.1.2.3 Mendengarkan penjelasan yang diberikan guru
Aktivitas

siswa

dalam

memperhatikan video pembelajaran

yang

ditayangkan guru pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 88 dengan rata-rata
skor 2,3 dengan kategori baik. Terdapat 15 siswa memperoleh skor 3, mereka
melakukkan 3 aktivitas dalam deskriptor yaitu sikap duduk yang baik,
memperhatikan penjelasan guru, mencatat hal-hal penting dan tidak bergurau
dengan teman. Sedangakan 16 siswa mendapat skor 2 dan 9 siswa memperoleh
skor 1.
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Jumlah skor aktivitas siswa dalam memperhatikan video pembelajaran
yang ditayangkan guru pada siklus 2 meningkat menjadi 93 dengan rata-rata
skor 2,3 dengan kategori baik. Sebanyak 4 siswa mendapat skor 4, meraka
malakukkan semua kegiatan dalam mendengrakan penjelasan yang diberikan
guru yaitu sikap duduk yang baik, memperhatikan penjelasan guru, mencatat
hal-hal penting

dan tidak bergurau dengan teman. Sedangkan 11 siswa

mendapat skor 3, 19 siswa mendapat skor 2 dan 6 siswa mendapat skor 1.
Jumlah skor aktivitas siswa dalam memperhatikan video pembelajaran
yang ditayangkan guru pada siklus 3 meningkat menjadi 98 dengan rata-rata
skor 2,4 dengan kategori baik. Terdapat 5 siswa yang mendapat skor 4. Meraka
melakukkan semua kegiatan dalam pengamatan yaitu sikap duduk yang baik,
memperhatikan penjelasan guru, mencatat hal-hal penting dan tidak bergurau
dengan teman. 14 siswa melakukkan 3 kegiatan dari descriptor pengamatan dan
15 siswa melakukkan 2 kegiatan dan 6 siswa melakukkan 1 kegiatan dalam
deskriptor pengamatan.
Peningkatan aktivitas siswa tersebut berkaitan dengan peningkatan
keterampilan guru dalam menjelaskan materi pelajaran. Berdasarkan penjelasan
pada keterampilan guru dalam menjelaskan materi kepada siswa, peneliti
berpendapat bahwa kejelasan dan sistematika guru dalam menjelaskan materi
pelajaran dapat mempengaruhi aktivitas siswa yang berdampak pada
pemahaman siswa terhadap materi palajaran.
Memperhatikan penjelasan guru termasuk dalam

listening activities.

Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) menyebutkan bahwa yang termasuk
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listening activities misalnya mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik,
pidato.
Siswa aktif memberikan pendapat saat pembelajaran termasuk dalam
mental dan oral activities. Menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101),
mental activities meliputi menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. Sedangkan
oral

activities

meliputi

menanggapi,

mengingat,

memecahkan

soal,

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.
4.2.1.2.4 Bertanya dan menjawab pertanyaan dalam pembelajaran
Aktivitas siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan dalam
pembelajaran pada siklus 1 memperoleh skor 75 dengan rata-rata skor 1,9
dengan kategori cukup. Sebanyak 8 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam
descriptor pengamatan; 19 siswa melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor
pengamatan; dan 13 siswa melakukkan 1 kegiatan dalam deskriptor
pengamatan.
Jumlah skor aktivitas siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan
dalam pembelajaran mendapat skor 103 dengan rata-rata skor 2,6 dengan
kategori baik. Terdapat 7 siswa yamg melakukkan semua kegiatan dalam
descriptor pengamatan. Mereka malekukkan semua kegiatan dalam descriptor
pengamatan yaitu mengangkat tangan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan,
mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan mengeluarkan pendapat.
Sebanyak 15 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam descriptor pengamatan; 12
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siswa melakukkan 2 kegiatan dalam descriptor pengamatan; dan 6 siswa
melakukkan 1 kegiatan dalam deskriptor pengamatan.
Jumlah skor aktivitas siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan
dalam pembelajaran mengalami peningkatan menjadi 105 dengan rata-rata skor
2,6 dengan kategori sangat baik. Terdapat 6 siswa yamg melakukkan semua
kegiatan dalam descriptor pengamatan. Mereka malekukkan semua kegiatan
dalam descriptor pengamatan yaitu mengangkat tangan untuk bertanya dan
menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan
mengeluarkan pendapat. Sebanyak 13 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam
deskriptor pengamatan; 21 siswa melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor
pengamatan.
Peningkatan aktivitas siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan
dalam pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu
katarampilan guru dalam memberikan pertanyaan, suara guru dalam
memberikan pertanyaan, dan memberikan waktu berpikir dalam menjawab
pertanyaan dari guru dalam pembelajaran.
Siswa aktif bertanya dan menjawab dalam pembelajaran termasuk dalam
motor activities. Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) menyebutkan bahwa
yang termasuk motor activities misalnya melakukan percobaan, mereparasi,
berkebun, beternak.
4.2.1.2.5 Mencatat hal penting dalam pembelajaran
Aktivitas siswa dalam mencatat hal penting dalam pembelajaran pada
siklus 1memperoleh jumlah skor 75 dengan rata-rata skor 1,75 dengan kategori
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cukup. Terdapat 9 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor pengamatan
yaitu mencatat penjelasan dari guru, mencatat hal penting dan tulisan dapat
dibaca. Sebanyak 12 siswa melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor
pengamatan; 19 siswa melakukkan 1 kegiatan dalam deskriptor pengamatan
Jumlah skor aktivitas siswa dalam mencatat hal-hal penting mengalami
peningkatan menjadi 88 dengan rata-rata skor 2,2 dengan kategori sangat baik.
Terdapat 16 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam descriptor pengamatan.
Sebanyak 16 siswa melakukkan 2 kegiatan dalam descriptor pengamatan; 8
siswa melakukkan 1 kegiatan dalam deskriptor pengamatan.
Skor aktivitas siwa dalam mencatat hal penting dalam pembelajaran pada
siklus 3 mengalami peningkatan menjadi 104 dengan rata-rata skor 2,6 kategori
sangat baik. Terdapat 5 siswa melakukkan 4 kegiatan dalam deskriptor yaitu
mencatat penjelasan dari guru, mencatat hal penting dan tulisan dapat dibaca
dan tulisan rapi. Sebanyak 14 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor
pengamatan; 21 siswa melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor pengamatan.
Peningkatan aktivitas siswa dalam mencatat hal penting dalam
pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu cara guru menjelaskan
materi, cara guru memberikan kata kunci dalam pembelajaran, dan pemahaman
materi siswa.
4.2.1.2.6 Berdiskusi dengan teman secara berpasangan
Aktivitas siswa dalam berdiskusi dengan teman secara berpasangan dalam
pembelajaran pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 90 dengan rata-rata skor
2,3 dengan kategori baik. Terdapat 17 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam
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deskriptor pengamatan yaitu membantu kelompok mengerjakan tugas,
mendengar pendapat teman dan memberikan pendapat. Sebanyak 17 siswa
melakukkan 2 kegiatan dalam descriptor pengamatan; 6 siswa melakukkan 1
kegiatan dalam deskriptor pengamatan
Jumlah skor aktivitas siswa dalam berdiskusi dengan teman secara
berpasangan mengalami peningkatan menjadi 111 dengan rata-rata skor 2,8
dengan kategori sangat baik. Terdapat 8 siswa melakukkan 4 kegiatan dalam
deskriptor pengamatan, mereka melakukkan semua kegiatan dalam deskriptor
pengamatan yaitu membantu kelompok mengerjakan tugas, mendengar
pendapat teman dan memberikan pendapat dan mengajukan pertanyaan saat
diskusi. Terdapat 17 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor
pengamatan. Sebanyak 13 siswa melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor
pengamatan; 2 siswa melakukkan 1 kegiatan dalam deskriptor pengamatan.
Skor aktivitas siwa dalam berdiskusi dengan teman secara berpasangan
pada siklus 3 menjadi 110 dengan rata-rata skor 2,7 kategori sangat baik.
Terdapat 8 siswa melakukkan 4 kegiatan dalam deskriptor yaitu membantu
kelompok mengerjakan tugas, mendengar pendapat teman dan memberikan
pendapat dan mengajukan pertanyaan saat diskusi,. Sebanyak 14 siswa
melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor pengamatan; 16 siswa melakukkan 2
kegiatan dalam descriptor pengamatan, dan 2 siswa melakukkan 1 kegiatan
dalam deskriptor pengamatan.
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Kegiatan diskusi kelompok termasuk emotional activities. Menurut
Diedrich (dalam sardiman, 2011: 101) emotional activities meliputi menaruh
minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
4.2.1.2.7 Mempresentasikan hasil diskusi pada seluruh kelas
Aktivitas siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi pada seluruh kelas
pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 74 dengan rata-rata skor 1,8 dengan
kategori cukup. Terdapat 8 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor
pengamatan yaitu membantu kelompok mengerjakan tugas, mendengar
pendapat teman dan memberikan pendapat. Sebanyak 18 siswa melakukkan 2
kegiatan dalam deskriptor pengamatan; 14 siswa melakukkan 1 kegiatan dalam
deskriptor pengamatan
Jumlah skor aktivitas siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi pada
seluruh kelas mengalami peningkatan menjadi 102 dengan rata-rata skor 2,5
dengan kategori baik. Terdapat 6 siswa melakukkan 4 kegiatan dalam deskriptor
pengamatan, mereka melakukkan semua kegiatan dalam descriptor pengamatan.
Terdapat 17 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor pengamatan.
Sebanyak 10 siswa melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor pengamatan; 7
siswa melakukkan 1 kegiatan dalam deskriptor pengamatan.
Skor aktivitas siwa dalam mempresentasikan hasil diskusi pada seluruh
kelas pada siklus 5 menjadi 104 dengan rata-rata skor 2,6 kategori sangat baik.
Terdapat 8 siswa melakukkan 4 kegiatan dalam deskriptor pengamatan.
Sebanyak 14 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor pengamatan; 21
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siswa melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor pengamatan, dan 2 siswa
melakukkan 1 kegiatan dalam deskriptor pengamatan.
Presentasi kelompok tergolong writing activities. Diedrich (dalam
sardiman, 2011: 101) menyebutkan bahwa writing activities meliputi menulis
cerita, karangan, laporan, angket, menyalin.
4.2.1.2.8. Mendengarkan dan menanggapi hasil presentasi pekerjaan kelompok
lain
Aktivitas siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil presentasi
pekerjaan kelompok lain pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 65 dengan ratarata skor 1,6 dengan kategori cukup. Terdapat 9 siswa melakukkan 3 kegiatan
dalam deskriptor pengamatan. Sebanyak 17 siswa melakukkan 2 kegiatan dalam
deskriptor pengamatan; 14 siswa melakukkan 1 kegiatan dalam deskriptor
pengamatan
Jumlah skor aktivitas siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil
presentasi pekerjaan kelompok lain mengalami peningkatan menjadi 89 dengan
rata-rata skor 2,2 dengan kategori baik. Terdapat 15 siswa melakukkan 3
kegiatan dalam deskriptor pengamatan. Sebanyak 19 siswa melakukkan 2
kegiatan dalam deskriptor pengamatan; 6 siswa melakukkan 1 kegiatan dalam
deskriptor pengamatan.
Skor aktivitas siwa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil presentasi
pekerjaan kelompok lain pada siklus 3 menjadi 98 dengan rata-rata skor 2,45
kategori baik. Sebanyak 18 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor
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pengamatan, dan 22 siswa melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor
pengamatan.
Hal tersebut terjadi karena dalam menyampaikan pendapat, siswa belum
mempunyai rasa percaya diri yang tinggi sehingga siswa merasa malu dan takut
salah dalam menyampaikan pendapatnya. Faktor lain yang mempengaruhi
aktivitas siswa dalam menyampaikan tanggapan terhadap adalah pemberian
motivasi guru kepada siswa dalam memberikan pendapatnya.
Menanggapi hasil diskusi termasuk drawing activities. Hal ini sesuai
dengan pendapat Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) menyebutkan bahwa
drawing activities meliputi menggambar, membuat grafik, peta, diagram.
Data peningkatan aktivitas siswa siklus 1, siklus 2, siklus 3 disajikan
dalam bentuk diagram batang berikut:

Peningkatan Aktivitas Siswa
3.5
3
2.5
2

Siklus I

1.5

Siklus II
Siklus III

1
0.5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Gambar 4.11 Diagram Peningkatan Aktivitas Siklus 1, Siklus 2, dan Siklus 3
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4.2.1.3 Keterampilan Berbicara
Hasil pengamatan aktivitas dalam pembelajaran keterampilan berbicara
melalui model Think Pair Share dengan video pembelajaran pada siklus 1,
siklus 2, dan siklus 3 diperoleh data sebagai berikut:
Table 4.15 Data Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara Siklus 1, Siklus 2, dan
Siklus 3
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Indikator

Siklus 1

Siklus 2

Siklus 3

Pemilihan Kata
Pelafalan Kalimat
Sikap Siswa dan Keberanian
Ketepatan Isi yang Dibicarakan
Kelancaran saat Berbicara
Jumlah skor total
Rata-rata skor
Persentase Keberhasilan
Kategori

2,3
2,6
2,6
2,5
2,7
2,8
2,6
3
2,9
2,6
2,5
2,7
2,4
2,2
2,6
13
13,6
12,37
2,6
2,72
2,4
70%
80%
60%
Cukup
Baik
Baik
(C)
(B)
(B)
Berdasarkan data hasil penilaian keterampilan berbicara melalui model Think

Pair Share dengan video pembelajaran, peneliti menyimpulkan bahwa
keterampilan berbicara mengalami peningkatan dari siklus 1, siklus 2, dan siklus
3.
4.2.1.3.1 Pemilihan Kata
Aspek pemilihan kata pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 92 dengan
rata-rata skor 2,3 dengan kategori kurang. Terdapat 15 siswa melakukkan 3
kegiatan dalam deskriptor pengamatan. Sebanyak 22 siswa melakukkan 2
kegiatan dalam deskriptor pengamatan; 3 siswa melakukkan 1 kegiatan dalam
deskriptor pengamatan. Persentase keberhasilan aspek pemilihan kata sebesar
58%
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Jumlah skor aspek pemilihan kata pada siklus 2 mengalami peningkatan
menjadi 106 dengan rata-rata skor 2,6 dengan kategori baik. Terdapat 6 siswa
melakukkan 4 kegiatan dalam descriptor pengamatan. Mereka melakukkan
semua kegiatan yang ada dalam deskriptor pengamatan yaitu tepat dalam
penggunaan kata/kalimat, kata/kalimat saling berhubungan, kata yang dipilih
sesuai dengan materi yang dibahas, kata yang dipilih komunikatif. Sebanyak 14
siswa melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor pengamatan; 20 siswa
melakukkan 1 kegiatan dalam deskriptor pengamatan. Persentase keberhasilan
aspek pemilihan kata sebesar 66%
Skor aktivitas siwa dalam pemilihan kata/kalimat pada siklus 3 menjadi
104 dengan rata-rata skor 2,6 kategori baik. Terdapat 3 siswa melakukkan 4
kegiatan dalam deskriptor pengamatan. Mereka melakukkan semua kegiatan
yang ada dalam deskriptor pengamatan yaitu tepat dalam penggunaan
kata/kalimat, Kata/kalimat saling berhubungan, kata yang dipilih sesuai dengan
materi yang dibahas, Kata yang dipilih komunikatif Sebanyak 18 siswa
melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor pengamatan, dan 19 siswa melakukkan
2 kegiatan dalam deskriptor pengamatan.

Persentase keberhasilan

aspek

pemilihan kata sebesar 65%.
Aspek pemilihan kata dalam penilaian berbicara sesuai dengan pendapat
Aries (2011: 104) bahwa indikator aspek ini adalah tepat dalam penggunaan
kata/kalimat dan sesuai dengan materi yang dibahas.
4.2.1.3.2 Pelafalan Kalimat
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Aspek pelafalan kalimat pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 99 dengan
rata-rata skor 2,5 dengan kategori cukup. Terdapat 24 siswa melakukkan 3
kegiatan dalam deskriptor pengamatan. Sebanyak 11 siswa melakukkan 2
kegiatan dalam deskriptor pengamatan; 5 siswa melakukkan 1 kegiatan dalam
deskriptor pengamatan. Persentase keberhasilan aspek pelafalan kalimat sebesar
62%
Jumlah skor aspek pelafalan kalimat mengalami peningkatan menjadi 110
dengan rata-rata skor 2,7 dengan kategori baik. Terdapat 1 siswa melakukkan 4
kegiatan dalam deskriptor pengamatan. Mereka melakukkan semua kegiatan
yang ada dalam deskriptor pengamatan yaitu kata/kalimat yang diucapkan jelas
artikulasinya; pelafalan bunyi huruf vokal dan konsonan pada kata/kalimat
yang diucapkan jelas; siswa dapat melafalkan kalimat sesuai intonasi; kalimat
dapat didengar oleh semua siswa. Sebanyak 28 siswa melakukkan 3 kegiatan
dalam deskriptor pengamatan; 11 siswa melakukkan 2 kegiatan dalam
deskriptor pengamatan. Persentase keberhasilan

aspek pelafalan kalimat

sebesar 69%
Skor pelafalan kalimat pada siklus 3 mengalami peningkatan menjadi 113
dengan rata-rata skor 2,8 kategori baik. Terdapat 1 siswa melakukkan 4 kegiatan
dalam deskriptor pengamatan. Mereka melakukkan semua kegiatan yang ada
dalam deskriptor pengamatan yaitu kata/kalimat yang diucapkan jelas
artikulasinya; pelafalan bunyi huruf vokal dan konsonan pada kata/kalimat yang
diucapkan jelas; siswa dapat melafalkan kalimat sesuai intonasi; kalimat dapat
didengar oleh semua siswa. Sebanyak 31 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam
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deskriptor pengamatan, dan 8 siswa melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor
pengamatan. Persentase keberhasilan aspek pelafalan kalimat sebesar 70%.
Aspek pelafalan kalimat atau kejelasan ucapan dalam penilaian berbicara
sesuai dengan pendapat Aries (2011: 104) bahwa indikator aspek ini adalah jelas
dalam pengucapan, artikulasi saat berbicara
4.2.1.3.3. Sikap Siswa Dan Keberanian
Aspek sikap siswa dan keberanian pada siklus 1 memperoleh jumlah skor
102

dengan rata-rata skor 2,6 dengan kategori kurang. Terdapat 26 siswa

melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor pengamatan. Sebanyak 10 siswa
melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor pengamatan; 4 siswa melakukkan 1
kegiatan dalam deskriptor pengamatan. Persentase keberhasilan aspek sikap
siswa dan keberanian sebesar 65%
Jumlah skor aspek sikap siswa dan keberanian mengalami peningkatan
menjadi 119 dengan rata-rata skor 2,9 dengan kategori baik. Terdapat 9 siswa
melakukkan 4 kegiatan dalam deskriptor pengamatan. Mereka melakukkan
semua kegiatan yang ada dalam deskriptor pengamatan yaitu siswa meminta ijin
sebelum mengemukakan pendapat/berbicara; siswa melihat seluruh kelas saat
berbicara; siswa berdiri tegak saat berbicara di depan kelas; siswa berbicara
didepan kelas dengan tenang Sebanyak 23 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam
deskriptor pengamatan; 8 siswa melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor
pengamatan, 1 siswa melakukkan 1 kegiatan dalam deskriptor pengamatan.
Persentase keberhasilan aspek sikap siswa dan keberanian sebesar 73%
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Skor sikap siswa dan keberanian pada siklus 3 menjadi 117 dengan ratarata skor 3 kategori baik. Terdapat 3 siswa melakukkan 4 kegiatan dalam
deskriptor pengamatan. Mereka melakukkan semua kegiatan yang ada dalam
deskriptor pengamatan yaitu kata/kalimat yang diucapkan jelas artikulasinya;
pelafalan bunyi huruf vokal dan konsonan pada kata/kalimat yang diucapkan
jelas; siswa dapat melafalkan kalimat sesuai intonasi; kalimat dapat didengar
oleh semua siswa. Sebanyak 31 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor
pengamatan, dan 6 siswa melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor pengamatan.
Persentase keberhasilan aspek sikap siswa dan keberanian sebesar 73%.
4.2.1.3.4 Ketepatan Isi Yang Dibicarakan
Aspek ketepatan isi yang dibicarakan pada siklus 1 memperoleh jumlah
skor 105 dengan rata-rata skor 2,6 dengan kategori baik. Terdapat 26 siswa
melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor pengamatan. Sebanyak 10 siswa
melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor pengamatan; 3 siswa melakukkan 1
kegiatan dalam deskriptor pengamatan. Persentase keberhasilan

aspek

ketepatan isi yang dibicarakan sebesar 66%
Jumlah skor aspek ketepatan isi yang dibicarakan menjadi 101 dengan
rata-rata skor 2,5 dengan kategori cukup. Terdapat 1 siswa melakukkan 4
kegiatan dalam deskriptor pengamatan. Mereka melakukkan semua kegiatan
yang ada dalam deskriptor pengamatan yaitu siswa menguasai isi materi yang
dibahas; siswa dapat mengungkapkan pikiran/ide ; siswa berbicara sesuai
dengan materi; siswa mengemukakan ide dengan jelas. Sebanyak 21 siswa
melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor pengamatan; 16 siswa melakukkan 2
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kegiatan dalam deskriptor pengamatan, 2 siswa melakukkan 1 kegiatan dalam
deskriptor pengamatan. Persentase keberhasilan aspek ketepatan isi yang
dibicarakan sebesar 63%
Skor sikap siswa dan keberanian pada siklus 3 menjadi 109 dengan ratarata skor 2,7 kategori baik. Terdapat 1 siswa melakukkan 4 kegiatan dalam
deskriptor pengamatan. Mereka melakukkan semua kegiatan yang ada dalam
deskriptor pengamatan yaitu siswa menguasai isi materi yang dibahas; siswa
dapat mengungkapkan pikiran/ide; siswa berbicara sesuai dengan materi; siswa
mengemukakan ide dengan jelas. Sebanyak 27 siswa melakukkan 3 kegiatan
dalam deskriptor pengamatan, dan 12 siswa melakukkan 2 kegiatan dalam
deskriptor pengamatan.

Persentase keberhasilan

aspek ketepatan isi yang

dibicarakan sebesar 68%.
Aspek ketepatan isi dalam penilaian berbicara sesuai dengan pendapat
Aries (2011: 104) indikator aspek ini adalah keakuratan informasi atau materi
yang dibahas.
4.2.1.3.5 Kelancaran Saat Berbicara
Aspek kelancaran saat berbicara pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 95
dengan rata-rata skor 2,4 dengan kategori cukup. Terdapat 1 siswa melakukkan
4 kegiatan dalam deskriptor pengamatan. Mereka melakukkan semua kegiatan
yang ada dalam deskriptor pengamatan yaitu berbicara dengan lancar;
menghindari bunyi-bunyi penyela; tidak banyak mengulang kata; suara lantang.
Sebanyak 18 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor pengamatan; 17
siswa melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor pengamatan; 4 siswa
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melakukkan 1 kegiatan dalam deskriptor pengamatan. Persentase keberhasilan
aspek kelancaran saat berbicara sebesar 60%
Jumlah skor aspek kelancaran saat berbicara menjadi 88 dengan rata-rata
skor 2,2 dengan kategori kurang. Terdapat 1 siswa melakukkan 4 kegiatan
dalam deskriptor pengamatan. Mereka melakukkan semua kegiatan yang ada
dalam deskriptor pengamatan yaitu berbicara dengan lancar; menghindari
bunyi-bunyi penyela; tidak banyak mengulang kata; suara lantang. Sebanyak
19 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam deskriptor pengamatan; 7 siswa
melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor pengamatan, 13 siswa melakukkan 1
kegiatan dalam deskriptor pengamatan. Persentase keberhasilan aspek
kelancaran saat berbicara sebesar 55%
Skor kelancaran saat berbicara pada siklus 3 menjadi 104 dengan rata-rata
skor 2,6 kategori baik. Sebanyak 24 siswa melakukkan 3 kegiatan dalam
deskriptor pengamatan, dan 16 siswa melakukkan 2 kegiatan dalam deskriptor
pengamatan. Persentase keberhasilan aspek pemilihan kata sebesar 65%.
Aspek kelancaran saat berbicara dalam penilaian berbicara sesuai dengan
pendapat Aries (2011: 104) indikator aspek ini adalah lancar atau tidaknya saat
berbicara dan ragu atau jelas saat berbicara.
Hasil belajar siswa berupa keterampilan berbicara melalui model Think Pair
Share dengan video pembelajaran mengalami peningkatan baik secara individu
maupun klasikal.
Jika dilihat dari persentase ketuntasan klasikal yang telah dicapai pada
siklus III yaitu 80%, pembelajaran sudah dikatakan berhasil karena sudah
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memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%. Hal ini sesuai
dengan Mulyasa (2009: 218) bahwa dari segi proses pembelajaran dikatakan
berhasil apabila terjadi perubahan perilaku pada diri peserta didik seluruhnya
atau setidaknya sebagian besar (75%). Berikut ini distribusi frekuensi hasil
penilaian keterampilan berbicara :
4.16 Tabel Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara
Siklus I, Siklus II Dan Siklus III
NILAI
SIKLUS I
SIKLUS II
SIKLUS III
41-50
7
6
1
51-60
9
6
8
61-70
23
26
28
71-80
1
2
3
Nilai tertinggi
75
80
85
Nilai terendah
40
50
50
Rata-rata
57,5
65
70
Presentase keberhasilan
60%
70%
80%

Rekapitulasi Keterampilan Berbicara
80

80

57.5

60

65

70

70

60
40
20
0
Siklus 1
Rata-Rata Nilai

Siklus 2
Siklus 3
Persentase Keberhasilan

Gambar 4.12 Diagram Peningkatan Nilai Rata-rata Keterampilan Berbicara dan
Persentase Ketuntasan Siklus 1, Siklus Kedua dan Siklus 3
4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian
Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan pembelajaran
bahasa Indonesia (keterampilan berbicara) yang meliputi keterampilan guru,

175

aktivitas siswa dan keterampilan berbicara siswa melalui model Think Pair
Share dengan video pembelajaran pada siswa kelas III SDN Karanganyar 02
Semarang. Selain itu, implikasi yang didapat dari penelitian ini ada tiga hal,
yaitu implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi pedagogis.
4.2.2.1 Implikasi Teoritis
Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah adanya temuan-temuan
positif ke arah perbaikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia aspek
keterampilan berbicara. Penelitian ini membuka wawasan guru terhadap
model Think Pair Share dengan video pembelajaran untuk meningkatkan
keterampilan berbicara siswa. Arends berpendapat (dalam Trianto, 2011: 61)
menyatakan bahwa model Think Pair Share merupakan suatu cara yang
efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas sehingga dapat
memberi siswa lebih banyak waktu untuk berpikir untuk merespon dan saling
membantu, artinya model ini mampu mempengaruhi kualitas aktivitas siswa
dalam

mengikuti

pembelajaran

serta

mengembangkan

kemampuan

professional guru dalam mengelola pembelajaran di kelas.
4.2.2.2 Implikasi Praktis
Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu
pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat memotivasi
guru dan peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis demi meningkatkan
keterampilan berbicara siswa. Pembelajaran keterampilan berbicara melalui
melalui model Think Pair Share dengan video pembelajaran sangat
bermanfaat bagi siswa. Sebelum dilaksanakan tindakan, siswa berbicara
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tersendat-sendat sehingga isi pembicaraan menjadi tidak jelas, belum berani
berbicara di depan kelas. Setelah diberi pembelajaran ini, siswa dapat
mengungkapkan pendapatnya dengan mudah dan penuh percaya diri. Siswa
juga menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran.
4.2.2.3 Implikasi Pedagogis
Implikasi pedagogis dari penelitian ini berupa keterkaitan hasil penelitian
dengan pembelajaran, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang
peningkatan pembelajaran bahasa Indonesia pada aspek keterampilan
berbicara yang dipengaruhi berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah
model pembelajaran. Sesuai dengan pernyataan Hamalik (2008:33) yang
mengatakan bahwa belajar yang efektif sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor
kondisional yang ada. Peningkatan tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang
meliputi keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Faktor
tersebut saling terkait satu sama lain. Sesuai dengan pendapat Djamarah
(2010) yang menyatakan bahwa peranan yang diperlukan guru sebagai
pendidik diantaranya sebagai korektor, inspirator, informator, organisator,
motivator, inisiator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator,
supervisor dan evaluator. Dalam penelitian ini guru dituntut untuk terampil
melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbicara
siswa.

BAB V
PENUTUP
5.1 SIMPULAN
Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pembahasan

peningkatan

keterampilan berbicara melalui model Think Pair Share dengan video
pembelajaran di kelas III SDN Karanganayar 02 Semarang, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Model Think Pair Share dengan video pembelajaran dapat meningkatkan
keterampilan guru, hal ini dibuktikan dengan peningkatan keterampilan
guru pada tiap siklus. Pada siklus I keterampilan guru mendapat skor 28
dengan kriteria cukup, Pada siklus II keterampilan guru mengalami
peningkatan skor yaitu 32 dengan kriteria baik, dan pada siklus III
keterampilan guru meningkat mencapai skor 34 dengan kriteria baik. Hasil
penelitian

tersebut

telah

mencapai

indikator

keberhasilan,

yaitu

keterampilan guru kelas III SDN Karanganyar 02 dalam melaksanakan
pembelajaran dengan model Think Pair Share dengan video pembelajaran
minimal baik (25≤ skor < 32,5); pada lembar pengamatan keterampilan
guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada keterampilan berbicara
model Think Pair Share dengan video pembelajaran.
2. Model Think Pair Share dengan video pembelajaran dapat meningkatkan
aktivitas siswa, hal ini dibuktikan dengan peningkatan aktivitas siswa
pada tiap siklus. Pada siklus I aktivitas siswa mendapat skor 16,2 dengan
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kriteria cukup, Pada siklus II aktivitas siswa mengalami peningkatan skor
yaitu 19,6 dengan kriteria baik, dan pada siklus III aktivitas siswa
meningkat mencapai skor 20,8 dengan kriteria baik. Hasil penelitian
tersebut telah mencapai indikator keberhasilan, yaitu aktivitas siswa kelas
III SDN Karanganyar 02 dalam melaksanakan pembelajaran dengan
model Think Pair Share dengan video pembelajaran minimal baik (20 ≤
skor < 25,75); pada lembar pengamatan keterampilan guru dalam
pembelajaran bahasa Indonesia pada keterampilan berbicara model Think
Pair Share dengan video pembelajaran.
3. Model Think Pair Share dengan video pembelajaran dapat meningkatkan
keterampilan berbicara siswa, hal ini dapat dilihat pada siklus I diperoleh
nilai rata-rata 24,75 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 60%. Pada
siklus II diperoleh nilai rata-rata 26,1 dan ketuntasan belajar klasikal
sebesar 70%. dan pada siklus III diperoleh nilai rata-rata 27,35 dan
ketuntasan belajar klasikal sebesar 80%. Hasil penelitian tersebut telah
mencapai indikator keberhasilan, yaitu 75% siswa kelas V SDN
Karanganyar 02 Kota Semarang mengalami ketuntasan belajar individual
yaitu 70 pada pembelajaran bahasa Indonesia keterampilan berbicara
menggunakan model Think Pair Share dengan video pembelajaran
Berdasarkan simpulan yang disampaikan, maka hipotesis penelitian
yaitu model Think Pair Share dengan video pembelajaran dapat
meningkatkan keterampilan guru, aktifitas siswa dan keterampilan
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berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas
III SDN Karanganyar 02 Semarang dinyatakan diterima.

5.2 SARAN
Berdasarkan hasil penelitian melalui model Think Pair Share video
pembelajaran, maka peneliti memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut:
1. Dalam meningkatkan keterampilan guru pada pembelajaran keterampilan
berbicara menggunakan model Think Pair Share dengan video
pembelajaran sebaiknya: (a) Guru harus dapat mengelola kelas agar
pemebelajaran berlangsung secara kondusif.; (b) Guru harus membimbing
siswa dalam diskusi kelas; (c) Guru harus menggunakan media yang
sesuai dengan pembelajaran.
2. Dalam meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran keterampilan
berbicara menggunakan model Think Pair Share dengan video
pembelajaran sebaiknya: (a) Siswa harus berani berbicara di depan kelas
dengan dorongan dari guru; (b) memberi kontribusi kelompok; (c) Siswa
harus dapat aktif dalam diskusi kelas dengan cara mengungkapkan
pendapatnya;
3. Dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada pembelajaran
menggunakan model Think Pair Share dengan video pembelajaran
sebaiknya: (a) siswa harus mengetahui cara menyampaikan pendapat
secara efektif; (b) pembelajaran menggunakan model Think Pair Share
video pembelajaran dikembangkan lebih lanjut agar menjadi lebih baik,
dan tujuan pembelajaran dapat tercapai maksimal.
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Lampiran 1. Surat-surat Penelitian

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TUGU

SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGANYAR 02
Jl. Walisongo KM – 18 Semarang
SURAT KETERANGAN
Nomor : 422.2/228.a

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: Teguh Santoso, S.Pd

Jabatan

: Guru Kelas III SDN Karanganyar 02 Semarang

Menerangkan bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Kelas III untuk mata pelajaran
Bahasa Indonesia adalah 70.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipegunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Maret 2013

Mengetahui,
Guru Kelas III

Teguh Santoso, S.Pd
NIP. -
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TUGU

SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGANYAR 02
Jl. Walisongo KM – 18 Semarang

Semarang, 9 Maret 2013
SURAT KETERANGAN
Nomor : 422.2 / 001 / II / 2013

Kepala Sekolah Negeri Karanganyar 02 Kota Semarang menerangkan bahwa :
Nama

: Hanifah Yuniarti

NIM

: 1401409075

Pekerjaan

: Mahasiswa UNNES

Jurusan

: S1 PGSD

Judul Penelitian

: Penerepan Model Think Pair Share dengan Video Pembelajaran
untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas IIISDN
Karanganyar 02 Semarang

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian tindakan kelas berkolaborasi dengan wali
kelas III SD Negeri Karanganyar 02 pada tanggal 25, 26 dan 8 Maret 2013, untuk
penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
seperlunya.
Semarang, 9 Maret 2013
Mengetahui,
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Lampiran 2. Kisi-Kisi Instrumen

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
Selama Pembelajaran Keterampilan Berbicara
melalui ModelThink Pair Share dengan Video Pembelajaran
pada Siswa Kelas III SDN Karanganyar 02 Semarang
No Variabel
1. Keterampilan
guru dalam
pembelajaran
bahasa
Indonesia
dengan model
Think Pair
Share (TPS)
dengan video
pembelajaran

2.

Aktivitas siswa
dalam
pembelajaran
bahasa
Indonesia
melalui model

Indikator
a. Mempersiapkan peserta didik untuk
mengikuti pembelajaran (ket.
mengelola kelas)
b. Membuka pelajaran dengan
apresepsi (ket. membuka pelajaran)
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran
(ket. membuka pelajaran)
d. Memberikan materi (ket.
menjelaskan dan ket.bertanya)
e. Menayangkan video dalam
pembelajaran (ket. mengadakan
variasi dan ket. mengelola kelas)
f. Membentuk kelompok kecil secara
berpasangan (ket.mengajar
kelompok kecil dan perseorangan)
g. Memberikan motivasi siswa untuk
berpendapat (ket. memberikan
penguatan)
h. Membimbing siswa dalam
berdiskusi dengan kelompoknya
masing-masing (ket. membimbing
diskusi kecil)
i. Membimbing siswa dalam
menanggapi diskusi kelas (ket.
membimbing diskusi kecil)
j. Memberikan penguatan kepada hasil
pekerjaan siswa (ket. memberikan
penguatan)
k. Menyimpulkan dan menutup
pelajaran (ket. menutup pelajaran)

1. Mempersiapkan diri sebelum

menerima pembelajaran
(emotional activities)
2. Memperhatikan video
pembelajaran yang ditanyangkan
guru (visual activities)

Sumber data
1. Guru
2. dokumentasi
3. catatan
lapangan
4. video
pembelajaran

Alat/instrument
1. lembar
observasi
2. lembar
catatan
lapangan
3. pedoman
wawancara
4. kamera

1. Siswa
2. dokumentasi
3. catatan
lapangan
4. video

1. lembar
observasi
2. lembar
catatan lapangan
3. pedoman
wawancara
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Think Pair
Share (TPS)
dengan video
pembelajaran

3. Mendengarkan penjelasan yang
4.

5.
6.

7.

8.

3

Keterampilan
berbicara siswa
dalam
pembelajaran
Bahasa
Indonesia
melalui model
Think Pair
Share (TPS)
dengan video
pembelajaran

diberikan guru (listening sctivities)
Bertanya dan menjawab
pertanyaan dalam pembelajaran.
(oral activities)
hal penting dalam pembelajaran
(writing activities)
Berdiskusi dengan teman secara
berpasangan untuk memecahkan
masalah dalam diskusi (oral
activities, motor activities, dan
mental activities)
Mempresentasikan hasil diskusi
kepada seluruh kelas (oral
activities dan mental activities)
Mendengarkan dan menanggapi
hasil presentasi pekerjaan
kelompok lain (listening activities
dan oral activities)
a. Pemilihan kata
b. Pelafalan kalimat
c. Sikap dan keberaniandalam
berbicara
d. Ketepatan isi materi yang
dibicarakan
e. Kelancaran siswa saat berbicara

pembelajaran

1.
2.

3.

Siswa
Foto saat
pembelajaran
Video
pembelajaran

4. kamera

1. tes lisan
2. lembar
pengamatan
unjuk kerja
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Lampiran 3. Instrumen Penelitian

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Keterampilan Berbicara Melalui Model Think Pair Share dengan Video Pembelajaranpada
Siswa Kelas III SD Negeri Karanganyar 02 Semarang
Siklus.................
Nama Guru

: Teguh Santoso S.Pd

Nama SD

: SD Negeri Karanganyar 02

Kelas

: III

Hari/Tanggal

: ...............................

Petunjuk

:

1. Cermatilah indikator keterampilan guru
2. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan !
3. Skor penilaian:
Skor Penilaian
0
1
2
3
4

No
1
2
3
4
5
6

Penjelasan
Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak
Jika satu deskriptor yang tampak
Jika dua deskriptor yang tampak
Jika tiga deskriptor yang tampak
Jika empat deskriptor yang tampak

Indikator
Mempersiapkan peserta didik untuk
mengikuti pembelajaran (ket. mengelola
kelas)
Membuka pelajaran dengan apresepsi (ket.
membuka pelajaran)
Menyampaikan tujuan pembelajaran (ket.
membuka pelajaran)
Memberikan materi (ket. menjelaskan dan
ket.bertanya)
Menayangkan video dalam pembelajaran
(ket. mengadakan variasi dan ket.
mengelola kelas)
Membentuk kelompok kecil secara
berpasangan (ket.mengajar kelompok kecil
dan perseorangan)

Tingkat Kemampuan
1
2
3
4

Jumlah
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7

Memberikan motivasi siswa untuk
berpendapat (ket. memberikan penguatan)

8

Membimbing siswa dalam berdiskusi
dengan kelompoknya masing-masing
(ket. mengajar kelompok
kecil/peorangan)
Membimbing siswa dalam menanggapi
diskusi kelas (ket. membimbing diskusi
kelompok kecil)

9

10

Memberikan penguatan kepada hasil
pekerjaan siswa (ket. memberikan
penguatan)

11

Menyimpulkan dan menutup pelajaran (ket.
menutup pelajaran)

Jumlah skor
Jumlah skor=...................., kategori:..............
Skor min : 11
Skor maksimum : 44
n = banyaknya skor = 44-11+1=34

Jadi nilai Q2 adalah 28,5
Q3 = kuartil
1 ketiga
Letak Q1 = 4 ( n +1)
Letak Q3 = (n +1 )
1

= 4=( 34+2
35 )

Q2 = median

1
= 4=x26,25
36
Jadi nilai Q3 adalah = 37,25
= 9 keempat = T = 44
Q4= kuartil

2

Letak Q2 = 4( n +1 )
2

= 4( 34+1 )
2

= 4 x 35
= 17,5
Jadi nilai Q1 adalah = 20
Kriteria Penilaian :
Skor

Kategori

37,25 ≤ skor ≤ 44

Sangat baik (A)

28,5 ≤ skor < 37,25

Baik (B)

20 ≤ skor < 28,5

cukup ( C )

11≤ skor <20

kurang ( D )
Semarang,

Maret 2013
Observer

190

KRITERIA PENGAMATANKETERAMPILAN GURU
MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN VIDEO PEMBELAJARAN
No
1

2

3

Indikator
Mempersiapkan
peserta didik
untuk mengikuti
pembelajaran
(ket. mengelola
kelas)
Membuka
pelajaran dengan
apresepsi (ket.
membuka
pelajaran)
Menyampaikan
tujuan
pembelajaran
(ket. membuka
pelajaran)

1
Menyiapkan
media

Tingkat Kemampuan
2
3
Mengkondisikan Melakukan
kelas
presensi siswa

Bertanya tentang
materi yang
telah dipelajari
hari sebelumnya

Melakukan
apersepsi sesuai
dengan materi
pembelajaran

Memberikan
apersepsi yang
menarik

Tujuan sesuai
dengan indikator
yang telah
ditetapkan

Menyampaikan
tujuan
pembelajaran
dengan jelas

Menyampaikan
semua tujuan
pembelajaran

4
Mengucapkan
salam dan
menyuruh ketua
kelas memimpin
doa
Apersepsi sesuai
dengan apa yang
dilakukkan anak
dalam kehidupan
sehari-hari
Menyampaikan
semua tujuan
pembelajaran dan
model
pembelajaran
yang akan
digunakan
Memberikan
semua materi
pembelajaran
sesuai tujuan
pembelajaranserta
menjelaskan
model
pembelajaran
yang akan
digunakan
Menayangkan
video yang relavan
dengan materi dan
menarik perhatian

4

Memberikan
materi (ket.
menjelaskan dan
ket.bertanya)

Memberikan
materi
pembelajaran
dengan jelas

Materi sesuai
dengan tema
dan tujuan
pembelajaran

Penyajian
materi
dilakukkan
dengan
menarik

5

Menayangkan
video dalam
pembelajaran
(ket. mengadakan
variasi dan ket.
mengelola kelas)
Membentuk
kelompok kecil
secara
berpasangan
(ket.mengajar
kelompok kecil
dan perseorangan)
Memberikan
motivasi siswa
untuk berpendapat
(ket. memberikan
penguatan)

Video yang
ditampilkan
menarik
perhatian siswa

Menayangkan
video sesuai
dengan materi
pelajaran

Menayangkan
video yang
relevan dengan
materi

Siswa antusias
dalam
pembentukan
kelompok

Membentuk
kelompok
berpasangan

Membentuk
kelompok
berpasangan
sesuai tempat
duduk siswa

Menentukan tugas
siswa dalam
kelompok

Memotivasi
siswa agar siswa
berani
mengemukakan
pendapat

Memotivasi
dengan suara
yang jelas dan
lantang

Membimbing

Mengatur tempat Memberikan

Memotivasi
dengan
menarik
perhatian
siswa terlebih
dahulu
Memberi

Memberikan
motivasi yang
bertujuan untuk
mengemukakan
pendapat kepada
semua kelompok
Berkeliling

6

7

8
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siswa dalam
berdiskusi
dengan
kelompoknya
masing-masing
(ket. mengajar
kelompok
kecil/peorangan)
Membimbing
siswa dalam
menanggapi
diskusi kelas
(ket.
membimbing
diskusi
kelompok kecil)

duduk siswa
sesuai kelompok

pengarahan agar
topik diskusi
sesuai dengan
materi

kesempatan
siswa untuk
bertanya

membimbing
diskusi

Membimbing
siswa untuk
menanggapi
permasalahan
dalam diskusi
dengan jelas

Memberikan
pertanyaan
mengenai
materi diskusi

Menayakan
apakah ada
siswa yang
belum
mengerti
mengenai
materi diskusi

Menegur siswa
yang membuat
kelas menjadi
gaduh

10

Memberikan
penguatan kepada
hasil pekerjaan
siswa (ket.
memberikan
penguatan)

Memberikan
penguatan secara
verbal

Memberikan
penguatan berupa
gerak tubuh
berupa tepuk
tangan

Memberikan
penguatan berupa
hadiah

11

Menyimpulkan
dan menutup
pelajaran (ket.
menutup
pelajaran)

Menyimpulkan
materi

Melibatkan siswa
dalam
menyimpulkan
pelajaran

Memberikan
penguatan
berupa
sentuhan,
dengan
menepuk bahu
atau mengelus
kepala anak
Memberikan
soal evaluasi

9

Memberikan tugas
rumah
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Keterampilan Berbicara Melalui Model Think Pair Share dengan Video Pembelajaranpada
Siswa Kelas III SD Negeri Karanganyar 02 Semarang
Siklus : …
Nama Siswa
:
Nama SD
: SDN Karanganyar 02
Kelas / Semester
: III / 2
Hari / Tanggal
:
Petunjuk
:
1. Cermatilah indikator aktivitas siswa
2. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan !
3. Skor penilaian:
Skor Penilaian
0
1
2
3
4
No

Penjelasan
Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak
Jika satu deskriptor yang tampak
Jika dua deskriptor yang tampak
Jika tiga deskriptor yang tampak
Jika empat deskriptor yang tampak
Indikator
1

1
2
3
4
5
6

7
8

Tingkat Kemampuan
2
3
4

Mempersiapkan diri sebelum menerima
pembelajaran (emotional activities)
Memperhatikan video pembelajaran yang
ditanyangkan guru (visual activities)
Mendengarkan penjelasan yang diberikan
guru (listening sctivities)
Bertanya dan menjawab pertanyaan dalam
pembelajaran. (oral activities)
Mencatat hal penting dalam pembelajaran
(writing activities)
Berdiskusi dengan teman secara berpasangan
untuk memecahkan masalah dalam diskusi
(oral activities, motor activities, dan mental
activities)
Mempresentasikan hasil diskusi kepada
seluruh kelas (oral activities dan mental
activities)
Mendengarkan dan menanggapi hasil
presentasi pekerjaan kelompok lain (listening
activities dan oral activities)

Jumlah skor
Jumlah skor = …………………… Kategori……………………..
R = Skor min : 8
T = Skor maksimum : 32

Jumlah
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n = banyaknya skor = 32-8+1=25
Q2 = median
Letak Q2 = ( n +1 )

Q3 = kuartil ketiga
Letak Q3 = (3n +1 )
=

= ( 25+1 )

=

= x 26
= 13
Jadi nilai Q2 adalah 20

x 75

= 18,75
Jadi nilai Q3 adalah = 25,75
Q4= kuartil keempat = T = 32

1

Letak Q1 = ( n +1)
4

1

= ( 25+1 )
4

1

= x 26
4

= 6,5
Jadi nilai Q1 adalah = 13,5
Kriteria Penilaian :
Kriteria Ketuntasan

Kategori

25,75 ≤ skor ≤ 32

Sangat Baik (A)

20 ≤ skor < 25,75

Baik (B)

13,5 ≤ skor < 20

Cukup (C)

8 ≤ skor <13,5

Kurang (D)

Semarang,

Maret 2013

Observer,
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INDIKATOR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN
MELALUI MODEL THINK PAIR SHAR DENGAN VIDEO PEMBELAJARAN
No
Indikator
1
Mempersiapkan diri
sebelum menerima
pembelajaran
(emotional activities)
2
Memperhatikan video
pembelajaran yang
ditanyangkan guru
(visual activities)

3

4

Mendengarkan
penjelasan yang
diberikan guru
(listening sctivities)
Bertanya dan
menjawab pertanyaan
dalam pembelajaran.
(oral activities)

5

Mencatat hal penting
dalam pembelajaran
(writing activities)

6

Berdiskusi dengan
teman secara
berpasangan untuk
memecahkan masalah
dalam diskusi (oral
activities, motor
activities, dan mental
activities)
Mempresentasikan
hasil diskusi kepada
seluruh kelas (oral
activities dan mental
activities)
Mendengarkan dan
menanggapi hasil
presentasi pekerjaan
kelompok lain
(listening activities
dan oral activities)

7

8

1
Masuk ke kelas
dengan rapi

Sikap duduk yang
baik

Sikap duduk yang
baik

Mengangkat
tangan untuk
bertanya dan
menjawab
pertanyaan
mencatat
penjelasan dari
guru
Membantu
kelompok
mengerjakan tugas

Mempresentasikan
hasil kelompok
dengan cara
ditunjuk guru
Mendengarkan
hasil presentasi
pekerjaan
kelompok lain

2
Duduk dengan
tenang
ditempat
masing-masing
Memperhatikan
video
pembelajaran
yang
ditanyangkan
guru
Memperhatikan
penjelasan guru

3
4
Menempati tempat Mempersiapkan
duduk dengan rapi buku dan alat tulis
masing masing
Tidak berbicara
dan mengganggu
temannya

Tenang

Mencatat hal-hal
penting

Tidak bergurau
dengan teman

Mengajukan
pertanyaan

Menjawab
pertanyaan

Mengeluarkan
pendapat

Mencatat hal
yang penting
dan relevan
dengan materi
Mendengar
pendapat teman

Tulisan dapat
dibaca

Tulisanrapi

Memberikan
pendapat

Bertanya dalam
diskusi

Membacakan
hasil diskusi
hanya dari
tempat duduk
siswa
Memberikan
pendapat

Mempresentasikan
hasil kelompok
dengan cara
inisiatifnya sendiri

Mempresentasikan
hasil kelompok
sesuai petunjuk
guru

Memberikan
sanggahan

Memberikan
solusi
permasalahan
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN BERBICARA
Sekolah

: SDN Karanganyar 02

Nama

:

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia (Ketrampilan berbicara)

Kelas/ Semester

: III/ 2

Petunjuk :
1. Cermatilah indikator aktivitas siswa
2. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan !
3. Skor penilaian:
Skor Penilaian
0
1
2
3
4

No

Indikator

1

Pemilihan kata
(diksi)

2

Pelafalan
kata/kalimat

Penjelasan
Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak
Jika satu deskriptor yang tampak
Jika dua deskriptor yang tampak
Jika tiga deskriptor yang tampak
Jika empat deskriptor yang tampak

Deskriptor
a. Tepat dalam penggunaan
kata/kalimat
b. Kata/kalimat saling
berhubungan
c. Kata yang dipilih sesuai
dengan materi yang dibahas
d. Kata yang dipilih komunikatif
a. Kata/kalimat yang diucapkan
jelas artikulasinya
b. Pelafalan bunyi huruf vokal
dan konsonan pada
kata/kalimat yang diucapkan
jelas
c. Siswa dapat melafalkan
kalimat sesuai intonasi
d. Kalimat dapat didengar oleh
semua siswa

Check
(√)

Tingkat Kemampuan
1

2

3

4

Skor
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3

Sikap siswa
a. Siswa meminta ijin sebelum
dalam berbicara
mengemukakan
pendapat/berbicara
b. Siswa melihat seluruh kelas
saat berbicara
c. Siswa berdiri tegak saat
berbicara di depan kelas
d. Siswa berbicara didepan kelas
dengan tenang

4

Ketepatan isi
materi yang
dibicarakan

5

Kelancaran
siswa saat
berbicara

a. Siswa menguasai isi materi
yang dibahas
b. Siswa dapat mengungkapkan
pikiran/ide
c. Siswa berbicara sesuai
dengan materi
d. Siswa mengemukakan ide
dengan jelas
a. Berbicara dengan lancar
b. Menghindari bunyi-bunyi
penyela
c. Tidak banyak mengulang kata
d. Suara lantang
Jumlah skor

Skor Maksimal = 20
Nilai =

%

Jumlah Skor = .......... Nilai = ..........

Semarang, ...........................................
Peneliti,

Hanifah Yuniarti
NIM 1401409075
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DRAF WAWANCARA GURU
Selama Pembelajaran Keterampilan Berbicara
melalui Model Think Pair Share Dengan Video Pembelajaran
Siswa Kelas III SDN Karanganyar 02
Siklus ……………...
Nama SD
Nama Guru
Kelas/Semester
Materi
Hari/Tanggal

: SDN Karanganyar 02
: ................................
: III / 2
: …………………………………..
: ........................................................

Petunjuk Kerja:
Jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan!
1. Apakah menurut Anda pembelajaran keterampilan berbicara dalam bahasa Indonesia
menerapkanModel Think Pair Share (TPS) dengan video pembelajaran dilaksanakan
sudah sesuai dengan sintaks pembelajaran tersebut?
Jawab

:

………………………………………………………………………........................
2. Apakah menurut Anda Model Think Pair Share (TPS) dengan Video Pembelajaransudah
sesuai bila diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran
berbicara?
Jawab : ………………………………………………………………………......................
5.

Adakah kelebihan saya (guru) dalam pembelajaran bahasa Indonesia Model Think Pair
Share (TPS) dengan video pembelajaranbaru saja dilaksanakan? Sebutkan!
Jawab : ………………………………………………………………………......................

6.

Adakah

kekurangan

saya

(guru)

dalam

pembelajaran

bahasa

Indonesia

menerapkanModel Think Pair Share (TPS) dengan video pembelajaran yang baru saja
dilaksanakan? Sebutkan!
Jawab : ……………………………………………………………………..........................
7.

Sebutkan saran-saran menurut Anda agar Model Think Pair Share (TPS) dengan video
pembelajarandalam pembelajaran keterampilan berbicara yang baru saja dilaksanakan ini
bisa lebih optimal lagi!
Jawab : ..................................................................................................................................
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CATATAN LAPANGAN
Selama Pembelajaran Keterampilan Berbicara
melalui Model Think Pair Share Dengan Video Pembelajaran
Siswa Kelas III SDN Karanganyar 02
Siklus ……………...
Nama SD

: SDN Karanganyar 02

Kelas

: III

Subyek

: Siswa, Guru, dan Proses Pembelajaran

Hari/Tanggal : ..............................
Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan segala
suatu yang terjadi selama proses pembelajaran bahasa Indonesia melalui
model Think Pair Share (TPS) dengan video pembelajaran.

Catatan

:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………..

Semarang,

Maret 2013

Observer
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LAMPIRAN 4. RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Siklus I
Tema

: PERISTIWA ALAM

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas / Semester

: III (tiga) / 2 (dua)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

Hari/Tanggal

: Senin, 25 Maret 2013

I. STANDAR KOMPETENSI
Bahasa Indonesia
Berbicara
6. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman secara lisan dengan
bertelepon dan bercerita.
IPA
6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi
manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan
melestarikan alam
Seni Budaya dan Keterampilan
1. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik
II. KOMPETENSI DASAR
Bahasa Indonesia
6.1 Melakukan percakapan melalui telepon/alatkomunikasi sederhana dengan
menggunakan kalimat ringkas
IPA
6.3 Mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia
Seni Budaya dan Keterampilan
1.1 Menyanyikan lagu wajib, lagu daerah, dan lagu anak- anak dengan atau tanpa
iringan sederhana
1. INDIKATOR


Bahasa Indonesia
2. Menjelaskan cara bertelepon dengan santun
3. Menirukan dialog bertelepon
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IPA

1. Menyebutkan kegiatan manusia menanggapi cuaca


Seni Budaya dan Keterampilan
1. Menyanyikan lagu “ Tik-tik “ bersama-sama

2. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui model pada video pembelajaran yang ditayangkan guru, siswa dapat
menjelaskan cara bertelepon dengan santun dengan benar..
2. Dengan mencermati isi bertelepon pada video yang di tampilkan guru, siswa
dapat menyebutkan.kegiatan manusia yang berkaitan dengan cuaca
3. Melalui contoh teks dialog telepon , siswa mampu menirukan dialog dengan
baik
4. Melalui contoh langsung dari siswa, siswa dapat menirukan dialog dengan
baik
5. Dengan bernyanyi bersama, siswa dapat menyanyikan lagu “Tik-tik” dengan
benar
Karakter yang diharapkan
Rasa hormat dan perhatian, tekun , tanggung jawab,berani,kritisdan dapat dipercaya.
3. MATERI PEMBELAJARAN
Santun dalam bertelepon
4. METODE, MEDIA, DAN SUMBER
1. Metode

: Ceramah bervariasi, tanya jawab
ModelThink pair share

2. Media

: Teks lagu “tik-tik”
Video pembelajaran mengenai peristiwa alam

3. Sumber

: KTSP 2006, silabus tematik kelas III.
Ismoyo. 2007. Aku Bangga Bahasa Indonesia 3. Depdiknas: Pusat
Perbukuan. Hal 69-71 BSE
Rositawaty. 2008. Senang Belajar IPA 3. Depdiknas: Pusat
Perbukuan. Hal 140 BSE
Suprijono, Agus.2011. Cooperatif Learning. Yogyakarta: Pustaka
Belajar

5. LANGKAH PEMBELAJARAN
I. Kegiatan awal
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1. Salam
2. Berdo’a
3. Presensi
4. Guru mempersiapkan media
5. Mengkondisikan siswa
6. Guru melakukan apersepsi pada siswa dengan bertanya pada siswa “alat
komunikasi yang ada saat ini apa saja? Coba sebutkan!”
7. Guru memotivasi siswa
8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
9. Guru

menyampaikan

cakupan

materi

tentang

mengomentari

cara

melakukkan percakapan ditelepon
II.

Kegiatan inti
1.

Siswa memperhatikan video pembelajaran yang ditayangkan guru.
(eksplorasi)

2.

Guru bertanya kepada siswa, “Anak-anak apakah cara bertelepon tadi
termasuk menggunakan bahasa yang santun?” (Eksplorasi)

3.

Siswa menjawab pertanyaan dari guru (eksplorasi)

4.

Guru memberikan reward kepada siswa yang menjawab

5.

Guru bertanya kepada siswa “Anak-anak apakah kalian tau bagaimana
caranya bertelepon dengan bahasa yang sopan dan santun” ?

6.

Siswa memikirkan jawaban pertanyaan secara individual (elaborasi)

7.

Guru memberikan reward kepada siswa yang menjawab

8.

Guru mengkonfirmasi jawaban siswa dan memberikan pembenaran dari
jawaban siswa (konfirmasi)

9.

Guru memberikan naskah dialog untuk dipraktekkan.

10. Siswa berkelompok berpasangan dengan teman sebangku untuk berdiskusi
dalam mempraktekkan percakapan ditelepon.(elaborasi)
11. Guru memberikan konfirmasi dengan mempraktekkan dialog. (konfirmasi)
12. Siswa mempraktekkan percakapan yang telah dibagikan guru kepada temantemannya. (elaborasi)
13. Guru memberikan reward bagi siswa yang mau mempraktekkan dialog
telepon di depan kelas.
14. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa tentang percakapan yang tadi
dipraktekkan. (elaborasi)
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15. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi dengan keseluruhan kelas.
(elaborasi)
16. Siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang dipresentasikan di depan
kelas (elaborasi)
17. Guru memberikan penguatan kepada setiap siswa yang memberikan
komentarnya melalui kata-kata, seperti “good, bagus, luar biasa, super
sekali, dan excelent.” (elaborasi)
18. Guru menanggapi hasil kerja siswa, memberikan pembenaran dan
pemantapan pada hasil kerja siswa yang kurang tepat. (konfirmasi)
19. Siswa dibantu oleh guru memberikan kesimpulan dari diskusi kelas yang
dilakukkan.(konfirmasi)
20. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya (konfirmasi)
III.

Kegiatan akhir
1.

Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari

2.

Guru bersama siswa merefleksi pembelajaran

3.

Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
berdasarkah hasil refleksi pada akhir pembelajaran

6. EVALUASI
1. Prosedur Tes
-

Tes awal

: tanya jawab

-

Tes dalam proses: unjuk kerja

-

Tes akhir

: unjuk kerja

2. Jenis tes
-

Tes tertulis

: isian singkat

-

Tes lisan

: diskusi kelompok, presentasi kelompok

3. Bentuk tes
-

Tes

: uraian singkat

-

Nontes

: unjuk kerja

4. Instrumen
-

Lembar Pengamatan Unjuk Kerja (telampir)

-

Lembar Kerja Siswa (Diskusi) (terlampir)
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Semarang, 25 Maret 2013
Mengetahui,
Guru Kelas

Teguh Santoso
NIP. -

Guru Praktikan

Hanifah Yuniarti
NIM. 1401409075
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PENGGALAN JARING-JARING TEMA KELAS III SEMESTER 2
 Bahasa Indonesia
Berbicara
6. 6. Mengungkapkan pikiran, perasaan
dan pengalaman secara lisan dengan
bertelepon dan bercerita.

 IPA
6. Memahami

 Seni Budaya dan Keterampilan

kenampakan

permukaan bumi, cuaca dan
pengaruhnya bagi manusia, serta
hubungannya
manusia

dengan

cara

memelihara

dan

melestarikan alam

PERISTIWA
ALAM

4. Mengekspresikan diri melalui karya
seni musik

205
PENGGALAN SILABUS TEMATIK KELAS III SEMESTER 2
TEMA

: Peristiwa alam

ALOKASI WAKTU : 2 X 35 menit
STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI
DASAR

INDIKATOR

 Bahasa
 Bahasa Indonesia  Bahasa
Indonesia
Berbicara
Indonesia
6.Mengungkapkan 6.2 Melakuk 2.Menjelaskan
pikiran, perasaan
cara bertelepon
an
dan pengalaman
dengan santun
secara lisan dengan percakapan
2.Menirukan
melalui
bertelepon dan
dialog
bercerita.
telepon/alat
bertelepon
 IPA
komunikasi
sederhana
 IPA
6. Mamahami
1.
kenampakan
dengan
permukaan bumi, menggunaka Menyebutkanke
giatan manusia
cuaca
dan n kalimat
menanggapi
pengaruhnya bagi ringkas
cuaca
manusia, serta

IPA
 Seni Budaya
hubungannya
dengan
cara 6.3
dan
manusia
Mendeskripsi Keterampilan
2.Menyanyikan
memlihara dan
kan pengaruh
lagu “ Tik-tik “
melestarikan alam
cuaca bagi
bersama-sama
 Seni Budaya dan
kegiatan
Keterampilan
manusia
4.Mengekspresikan

KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Siswa memperhatikan video
pembelajaran yang ditayangkan guru.
(eksplorasi)
Guru bertanya kepada siswa, “Anakanak apakah cara bertelepon tadi
termasuk menggunakan bahasa yang
santun?” (Eksplorasi)
2. Siswa menjawab pertanyaan dari
guru (eksplorasi)
3. Guru bertanya kepada siswa “Anakanak apakah kalian tau bagaimana
caranya bertelepon dengan bahasa
yang sopan dan santun” ?
4. Siswa memikirkan jawaban
pertanyaan secara individual
(elaborasi)
5. Guru memberikan soal untuk
berbicara
6. Siswa berkelompok berpasangan
dengan teman sebangku untuk
berdiskusi dalam mempraktekkan
percakapan ditelepon.(elaborasi)
7. Siswa menyatukan jawaban pada
tahap diskusi berpasangan.

SUMBER
BELAJAR

MEDIA

KTSP 2006, Video
pembela
silabus
tematik kelas jaran
tentang
III.
Ismoyo. 2007.
Aku Bangga
Bahasa
Indonesia hal

Hal 69-71
BSE
Rositawaty.
2008. Senang
Belajar IPA
3Hal 122-129
BSE
Suprijono,
Agus.2011.
Cooperatif
Learning

cuaca
Gambar
symbol
cuaca

TEKNI
K
PENILA
IAN
Penilaian
tes
(formatif)
Penulisan
non tes
(Penilaia
n unjuk
kerja)
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diri melalui karya  Seni Budaya
seni musik
dan
Keterampila
n
10.4 Menyan
yikan lagu
wajib, lagu
daerah, dan
lagu anakanak dengan
atau tanpa
iringan
sederhana

(elaborasi)
8. Siswa mempraktekkan percakapan
yang telah dibagikan guru kepada
teman-temannya. (elaborasi)
9. Siswa mengerjakan lembar kerja
siswa tentang percakapan yang tadi
dipraktekkan. (elaborasi)
10. Siswa mempresentasikan hasil
pekerjaan diskusi dengan keseluruhan
kelas. (elaborasi)
11. Siswa lain menanggapi hasil kerja
kelompok yang dipresentasikan di
depan kelas (elaborasi)
12. Guru memberikan penguatan kepada
setiap siswa yang memberikan
komentarnya melalui kata-kata,
seperti “good, bagus, luar biasa, super
sekali, dan excelent.” (elaborasi)
13. Guru menanggapi hasil kerja siswa
dan memberikan pembenaran pada
hasil kerja siswa yang kurang tepat.
(konfirmasi)
14. Siswa dibantu oleh guru memberikan
kesimpulan.(konfirmasi)
15. Guru memberikan kesempatan siswa
untuk bertanya (konfirmasi)

207

Sekolah

MATERI AJAR
: SDN Karanganyar 02

Kelas / Semester : III/ 2
Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

1. STANDAR KOMPETENSI
 Bahasa Indonesia
Berbicara
6.
Mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman secara lisan dengan
bertelepon dan bercerita.
 IPA
6.
Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi
manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan
melestarikan alam
 Seni Budaya dan Keterampilan
1.
Mengekspresikan diri melalui karya seni musik
3. KOMPETENSI DASAR
 Bahasa Indonesia
6.2 Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat, atau didengar
 IPA
6.4 Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam
dilingkungan sekitar
 Seni Budaya dan Keterampilan
10.5
Menyanyikan lagu wajib, lagu daerah, dan lagu anak- anak dengan atau
tanpa iringan sederhana
1. Percakapan Melalui Telepon
Telepon merupakan alat komunikasi (berhubungan) langsung dari jarak jauh.
Berbicara melalui telepon sebaiknya tidak dilakukan dengan seenaknya. Ada ketentuan yang
perlu dipatuhi, di antaranya bahasa yang digunakan harus singkat dan sopan.
Perhatikan contoh percakapan antara anak dan ibunya melalui telepon di bawah ini!
Koko
: Halo, selamat siang!
Bu Sita
: Selamat siang.
Koko
: Saya Koko, Bu.
Bu Sita
: Ya, ada apa, Ko?
Koko
: Bu, Koko pulang terlambat. Ada teman Koko kecelakaan tadi pagi. Koko
bersama teman-temanakan ke rumah sakit untuk menjenguk teman yang
kecelakaan itu, Bu.
Bu Sita
: Ya, boleh. Hati-hati di jalan ya, Ko!
Koko
: Baik, Bu.
Ibu : Halo, Assalamualaikum ?
Aas : Waalaikumsalam.
Ibu : Aas, ini ibu.
Aas : oh iya ibu, ada apa ?
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Ibu : ibu sudah berangkat ke pasar, disini hujan deras jangan lupa berangkat ke sekolah bawa
jas hujan ya supaya tidak kehujanan.
Aas : Baiklah ibu,
Ibu : hati hati ya kalau berangkat ke sekolah, tadi ada kecelakaan dijalan, jangan lupa jalan
disebelah kiri ya biar tidak tertabrak mobil.
Aas : oh iya, ibu lupa memberikan uang saku
Ibu : iya masyaAllah ibu lupa, ambil saja di meja tadi sepertinya ada uang sisa belanja tadi
pagi.
Aas : iya ibu, terimakasih
Ibu : oh ya sudah kalau begitu, belajar yang rajin ya, hati-hati dijalan.
Aas : Iya ibu
Ibu : Assalamualaikum
Aas : Waalaikumsalam
Cara menerima telepon dan menelepon yang Baik
1. Pengertian Etika Bertelepon
Etiket bertelepon adalah tata krama, sopan-santun,tata pergaulan dalam bertelepon
(menerima-melakukan kontak telepon) yang meliputi berbicara dengan jelas, tegas, terkesan
ramah, hangat dan bersahabat.
2. Hal-hal penting etika bertelepon adalah
1. Jangan biarkan telepon berdering 2-3 kali segeralah angkat.
2. Dengarkan mitra bicara dan berkonsentrasi dengan pihak penelepon (tidak melamun).
3. Berkatalah dengan sopan dan hangat, hindari kata-kata yang bisa meyinggungi
perasaan penelpon.
1. Berikan respon secara tepat dan lugas.
2. Berbicar sepelunya dengan volume suara cukup jelas, tegas, lancar serta hangat dan
bersahabat.
3. Siapkan perlengkapan seperlunya ketika akan menelepon, seperti nomor telepon yang
dituju, buku catatan, dan pensil. Setelah itu tanyakan apakah penerima telepon punya
waktu untuk berbicara.
3. Langkah-langkah dan teknik menerima telepon.
1. Segeralah angkat jika telepon berdering.
2. Ucapkanlah salam begitu anda mengangkat telepon.
3. Bila penelepon menanyakan orang lain, tanyakan nama dan identitas orang yang
dicari.
4. Bila orang yang dituju tidak ada ditempat maka beritahukan dengan sopan dan
tawarkan pada penelepon untuk meninggalkan pesan.
5. Setelah menyelesaikan pembicaraan dengan penelepon sebaiknya mengucapkan
salam, dan jangan meletakkan gagang telepon mendahului penelepon, tunggu sampai
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gagang telepon diletakkan atau telepon ditutup selama dua atau tiga detik olah
penelepon.
4.Langkah-langkah dan teknik menelepon
1. Siapkan nomor telepon yang akan dihubungi
2. Tekan nomor telepon yang dituju dan bila sudah tersambung dan pihak yang dituju
sudah menggangkat, ucapkanlah salam. Sebelum mengutarakan maksud dan tujuan
pastikan bahwa nomor yang dituju benar.
3. Sebutkan identitas diri anda dengan jelas lalu kemukakan keinginan anda untuk
berbicara dengan orang yang dituju.
4. Berikanlah selalu kesan ramah dan ucapkan salam penutup untuk mengakhiri
pembicaraan.
5. Cara menggunakan telepon yang baik
1. Pegang gagang telepon dengan baik menggunakan tangan kanan, tempelkan telepon
dekat telinga dengan benar, sebaiknya mikrophone jangan terlalu dekat dengan
mulut.
1. Usahakan nafas kita saat bicara ditelepon tidak terdengar seperti mendengus.
2. Ucapkan salam.
1. Tanyakan identitas penelepon.
2. Gunakan “Smiling Voice” dan “Pitch Control” selama pembicaraan berlangsung.
1. Simak baik-baik pesan dan kalimat penelepon.
2. Apabila anda tidak mengerti, tidak ada salahnya anda mengulangi pertanyaan.
1. Akhiri pembicaraan dengan salam.
2. Letakkan gagang telepon dengan benar dan pas pada posisinya.
6. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat komunikasi menggunakan
telepon
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suara terlalu keras.
Bicara ditelepon sambil makan atau berdecak.
Berbicara dengan orang lain selagi berbicara ditelepon.
Berbicara dengan nada kasar atau membentak.
Berbicara dengan nada memerintah.
Membirkan penelepon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan.
Nada dan intonasi terkesan malas atau tak ramah
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LEMBAR KERJA SISWA
Sekolah

: SDN KARANGANYAR 02

Kelas / Semester

: III/II

Nama

: 1.
2.

Petunjuk :
2. Tulislah identitas namamu dan nama pasangan diskusimu dalam lembar jawab.
3. Bacalah dialog di bawah ini dengan seksama
4. Berpasanglah dengan teman sebangkumu, praktekkan dialog di bawah ini
5. Jika sudah paham, maju ke depan kelas, praktekkan !

Toni

: Halo, selamat sore.

Tanti : Selamat sore.
Toni : Ini Tanti, ya? Aku Toni.
Tanti : Ya, betul. Oo ... Toni. Ada apa, Ton?
Toni : Aku mau tanya, Tan. Kapan kelompok kita mau
mengerjakan tugas dari Pak Gani kemarin?
Tanti : Besok sore, di rumah Farid.
Toni : Farid dan Ida sudah tahu soal itu?
Tanti : Mereka sudah tahu dan setuju. Kamu sendiri
bisa ikut ‘kan?
Toni : Bisa. Baiklah, besok aku ke rumah Farid. Terima
kasih, ya.
Tanti : Oke, sama-sama.
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KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI

Sekolah

: SDN Karanganyar 02

Kelas / Semester

: III/ 2

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Alokasi waktu soal tertulis : 20 menit
1. STANDAR KOMPETENSI
 Bahasa Indonesia
Berbicara
7.
Mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman secara lisan dengan
bertelepon dan bercerita.
 IPA
7.
Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi
manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan
melestarikan alam
 Seni Budaya dan Keterampilan
6.
Mengekspresikan diri melalui karya seni musik
4. KOMPETENSI DASAR
 Bahasa Indonesia
7.2 Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat, atau didengar
 IPA
6.4 Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam
dilingkungan sekitar
 Seni Budaya dan Keterampilan
10.6
Menyanyikan lagu wajib, lagu daerah, dan lagu anak- anak dengan atau
tanpa iringan sederhana
Materi
pokok

Indikator

Peristiw
a Alam

Bahasa Indonesia
a) Tertulis
1.
Menjelaskan
cara
bertelepon dengan santun
2.
Menirukan
dialog
bertelepon

Teknik

IPA
1. Menyebutkan kegiatan
manusia menanggapi
cuaca

Penilaian
Bentuk
instrument
uraian non
obyektif

Ranah
C2

No
soal
1,2,3,4
,5,6,9,
10

C1

7,8

Sumber
belajar
Buku Bahasa
Indonesia
kelas V
karangan
Nuraini,
Umri
Buku Bahasa
Indonesia
kelas V
karangan Sri
Murni
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SOAL EVALUASI

Nama :
No

:

Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar !
1. Sebutkan cara bertelepon dengan santun !
Koko

: Halo, selamat siang!

Bu Sita

: Selamat siang.

Koko

: Saya Koko, Bu.

Bu Sita

: Ya, ada apa, Ko?

Koko

: Bu, Koko pulang terlambat. Ada teman Koko kecelakaan tadi pagi. Koko
bersama teman-temanakan ke rumah sakit untuk menjenguk teman yang
kecelakaan itu, Bu.

Bu Sita

: Ya, boleh. Hati-hati di jalan ya, Ko!

Koko

: Baik, Bu.

2.Siapa yang berbicara lewat telepon itu?
3.Apa yang disampaikan Koko kepada ibunya?
4.Mengapa Koko pulang terlambat?
5.Ke mana Koko akan pergi?
6.Kapan teman Koko kecelakaan?
7.Jika cuaca dingin, pakaian apa yang harus kalian pakai?
8.Jika cuaca mendung, apa yang harus kalian bawa ke sekolah?
9.Apa yang harus kalian katakan ketika pertama mengangkat telepon ?
10. Apa yang dilakukkan pertama kali sebelum bertelepon?
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KUNCI JAWABAN .
1. Berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah, hangat dan bersahabat
2. Koko dan bu sita
3. Ijin untuk pulang terlambat
4. Menjenguk teman yang mengalami kecelakaan
5. Rumah sakit
6. Pulang sekolah
7. Jaket, pakaian hangat
8. Jas hujan, payung, jaket
9. Salam
10. Menekan tombol nomor tujuan telepon

PENILAIAN :

Keterangan: N = nilai
B = skor benar yang diperoleh

N=

× 100

St = jumlah seluruhnya
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Siklus II
Tema

: PERISTIWA ALAM

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas / Semester

: III (tiga) / 2 (dua)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

Hari/Tanggal

: 26 Maret 2013

1. STANDAR KOMPETENSI
Bahasa Indonesia
Berbicara
6.

Mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman secara lisan dengan
bertelepon dan bercerita.

IPA
6.

Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi manusia,
serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan melestarikan alam

Seni Budaya dan Keterampilan
8.

Mengekspresikan diri melalui karya seni musik

2. KOMPETENSI DASAR
Bahasa Indonesia
6.2 Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat, atau didengar
IPA
6.4 Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam
dilingkungan sekitar
Seni Budaya dan Keterampilan
10.7

Menyanyikan lagu wajib, lagu daerah, dan lagu anak- anak dengan atau

tanpa iringan sederhana
3. INDIKATOR
Bahasa Indonesia
1. Menjelaskan pengertian peristiwa alam dengan kalimatnya sendiri
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2. Menyebutkan contoh peristiwa alam

3. Menceritakan pengalaman mengenai peristiwa alam yang pernah dialami
IPA

2. Menyebutkan cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam
dilingkungan sekitar
Seni Budaya dan Keterampilan
5. Menyanyikan lagu “kring-kring“ bersama-sama
4. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui video pembelajaranpengamatan lingkungan mengenai banjir yang di
tampilkan guru, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian peristiwa alam
dengan tepat.
2. Dengan memperhatikan banjir yang di tampilkan guru, siswa dapat menyebutkan
contoh peristiwa alam dengan tepat.
3. Melalui membaca teks tentang peristiwa alam, siswa mampu menganalisis isi
dari teks peristiwa alam dengan baik.
4. Melalui diskusi secara berpasangan tentang suatu persoalan alam, siswa dapat
mengomentari persoalan peristiwa alam dengan baik.
5. Dengan mengamati percakapan model dalam video pembelajaran tentang banjir,
siswa dapat menyebutkan cara manusia dalam memelihara alam dilingkungan
sekitar.
6. Dengan bernyanyi bersama, siswa dapat menyanyikan lagu “kring kring” dengan
benar
Karakter yang diharapkan
Rasa hormat dan perhatian, tekun , tanggung jawab,berani,kritisdan dapat dipercaya.
5. MATERI PEMBELAJARAN
Peristiwa Alam, Cara Melestarikan Alam
6. METODE, MEDIA, DAN SUMBER
1. Metode

: Ceramah bervariasi, Tanya Jawab
ModelThink pair share

2. Media

: Teks lagu “tik-tik”
Video pembelajaran mengenai peristiwa alam
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3. Sumber

: KTSP 2006, silabus tematik kelas III.
Ismoyo. 2007. Aku Bangga Bahasa Indonesia 3. Depdiknas: Pusat
Perbukuan. Hal 69-71 BSE
Rositawaty. 2008. Senang Belajar IPA 3. Depdiknas: Pusat Perbukuan.
Hal 140 BSE
Suprijono, Agus.2011. Cooperatif Learning. Yogyakarta: Pustaka Belajar

7. LANGKAH PEMBELAJARAN
A. Kegiatan awal
1. Salam
2. Berdo’a
3. Presensi
4. Guru mempersiapkan media
5. Mengkondisikan siswa
6. Guru melakukan apersepsi pada siswa dengan tanya jawab mengenai gambar banjir di
Indonesia.
7. Guru mengajak siswa bernyayi lagu “tik-tik”
8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
9. Guru menyampaikan cakupan materi mengenai peristiwa alam
A. Kegiatan inti
1. Siswa mengamati video pembelajaran tentang banjir yang telah ditayangkan oleh guru.
(eksplorasi)
2. Guru bertanya kepada siswa, “Anak-anak apa yang kalian tangkap, lihat dari video
yang ibu tayangkan tadi?”
3. Siswa menjelaskan pengertian peristiwa alam berdasarkan pengamatan video
pembelajaran yang ditayangkan guru (eksplorasi)
4. Guru mengajukan pertanyaan “Apakah peristiwa alam yang sedang hangat diberitakan
di media cetak atau media elektronik saat ini?” (eksplorasi)
5. Siswa memikirkan jawaban pertanyaan secara individual (elaborasi)
6. Guru memberikan reward kepada siswa yang menjawab.
7. Guru memberikan konfirmasi dari jawaban siswa. (konfirmasi)
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8. Siswa berkelompok berpasangan dengan teman sebangku untuk berdiskusi
mengomentari peristiwa yang sedang hangat dibicarakan di media.(elaborasi)
9. Siswa menyatukan jawaban pada tahap diskusi berpasangan. (elaborasi)
10. Siswa memaparkan hasil diskusi kepada teman-temannya. (elaborasi)
11. Guru memberikan reward kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi.
12. Guru mengkonfirmasi atas jawaban dari siswa. (konfirmasi)
13. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa tentang mengomentari peristiwa alam yang
diberikan guru secara berpasangan. (elaborasi)
14. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi dengan keseluruhan kelas.
(elaborasi)
15. Siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang dipresentasikan di depan kelas
(elaborasi)
16. Guru memberikan penguatan kepada setiap siswa yang memberikan komentarnya
melalui kata-kata, seperti “good, bagus, luar biasa, super sekali, dan excelent.”
(elaborasi)
17. Guru menanggapi hasil kerja siswa dan memberikan pembenaran pada hasil kerja
siswa yang kurang tepat. (konfirmasi)
18. Siswa dibantu oleh guru memberikan kesimpulan dari diskusi kelas yang
dilakukkan.(konfirmasi)
19. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya (konfirmasi)
B. Kegiatan akhir
1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
2. Guru bersama siswa merefleksi pembelajaran
3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya berdasarkah
hasil refleksi pada akhir pembelajaran
8. EVALUASI
1. Prosedur Tes
-

Tes awal

-

Tes dalam proses: unjuk kerja

-

Tes akhir

2. Jenis tes

: tanya jawab

: unjuk kerja
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-

Tes Tertulis

: isian

-

Tes lisan

: diskusi kelompok, presentasi kelompok

3. Bentuk tes
-

Tes

: evaluasi

-

Nontes : unjuk kerja

4. Instrumen
-

Lembar Pengamatan Unjuk Kerja (telampir)

-

Lembar Kerja Siswa (Diskusi) (terlampir)

Semarang, 26 Maret 2013
Mengetahui,
Guru Kelas

Teguh Santoso
NIP. -

Guru Praktikan

Hanifah Yuniarti
NIM. 1401409075
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PENGGALAN JARING-JARING TEMA KELAS III SEMESTER 2
 Bahasa Indonesia
Berbicara
7. 6. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan
pengalaman secara lisan dengan
bertelepon dan bercerita.

 IPA
7. Memahami

kenampakan

 Seni Budaya dan Keterampilan

permukaan bumi, cuaca dan
pengaruhnya bagi manusia, serta
hubungannya dengan cara manusia
memelihara dan melestarikan alam

PERISTIWA
ALAM

4. Mengekspresikan dirimelalui karya
senimusik

220
PENGGALAN SILABUS TEMATIK KELAS III SEMESTER 2
TEMA

: Peristiwa alam

ALOKASI WAKTU

: 2 X 30 menit

STANDAR
KOMPETENSI

TEKNIK
INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN
MEDIA PENILAI
AN
Gambar Penilaian
1. Guru menayangkan video 4. KTSP
 Bahasa
 Bahasa
pembelajaran mengenai peristiwa alam
2006, silabus denah tes
Indonesia
Indonesia
2. Siswa mengamati video pembelajaran tematik kelas Gambar (formatif
7.2 Mencerit 4. Menjelaskan
, essay)
arah
yang telah ditayangkan guru. (eksplorasi)
III.
pengertian
akan
mata Penulisa
peristiwa alam 3. Guru bertanya kepada siswa, “Anak- 5. Ismoyo. 2007. angin n non tes
peristiwa
anak apa yang kalian tangkap, lihat dari Aku Bangga
yang pernah dengan
(Penilaia
Bahasa
video yang ibu tayangkan tadi?”
kalimatnya
dialami,
n unjuk
Indonesia
hal
kerja)
4. Siswa menjelaskan pengertian
dilihat, atau sendiri
Hal
69-71
BSE
peristiwa alam berdasarkan
5. Menyebutkan
didengar
pengamatan video pembelajaran yang 6. Rositawaty.

KOMPETENSI
DASAR

 Bahasa Indonesia
Berbicara
7. Mengungkapk
an
pikiran,
perasaan
dan
pengalaman
secara
lisan
dengan bertelepon
dan bercerita.
contoh
 IPA
 IPA
peristiwa alam
7. Memahami 6.4
Mengidentifik 6. Menceritakan
kenampakan
pengalaman
permukaan bumi, asi cara
mengenai
cuaca
dan manusia
peristiwa alam
pengaruhnya bagi dalam
yang pernah
manusia, serta memelihara
dialami
dan
hubungannya
dengan
cara melestarikan  IPA
3. Menyebutkan
alam
manusia
cara manusia
memelihara dan dilingkungan
dalam
melestarikan alam sekitar
 Seni Budaya dan  Seni Budaya memelihara
dan
dan
Keterampilan
9. Mengekspresi Keterampilan melestarikan

SUMBER
BELAJAR

2008. Senang
ditayangkan guru (eksplorasi)
5. Guru mengajukan pertanyaan “Apakah Belajar IPA
peristiwa alam yang sedang hangat 3Hal 140 BSE
diberitakan di media cetak atau media 7. Suprijono,
Agus.2011.
elektronik saat ini?” (eksplorasi)
6. Siswa memikirkan jawaban pertanyaan Cooperatif
Learning
secara individual (elaborasi)
7. Siswa berkelompok berpasangan
dengan teman sebangku untuk
berdiskusi mengomentari peristiwa
yang sedang hangat dibicarakan di
media.(elaborasi)
8. Siswa menyatukan jawaban pada
tahap diskusi berpasangan. (elaborasi)
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kan diri melalui 10.8 Menyany alam
9. Siswa memaparkan hasil diskusi
karya seni musik
ikan lagu dilingkungan
kepada teman-temannya. (elaborasi)
wajib, lagu sekitar
10. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa
daerah, dan  Seni Budaya tentang mengomentari peristiwa alam
lagu anak- dan
yang diberikan guru secara
anak dengan Keterampilan
berpasangan. (elaborasi)
atau tanpa 6. Menyanyikan 11.
Siswa mempresentasikan hasil
iringan
lagu “ Tik-tik “ pekerjaan diskusi dengan keseluruhan
kelas. (elaborasi)
sederhana
bersama-sama
12. Siswa lain menanggapi hasil kerja
kelompok yang dipresentasikan di
depan kelas (elaborasi)
13. Guru memberikan penguatan kepada
setiap siswa yang memberikan
komentarnya melalui kata-kata, seperti
“good, bagus, luar biasa, super sekali,
dan excelent.” (elaborasi)
14. Guru menanggapi hasil kerja siswa
dan memberikan pembenaran pada
hasil kerja siswa yang kurang tepat.
(konfirmasi)
15. Siswa dibantu oleh guru memberikan
kesimpulan.(konfirmasi)
16. Guru memberikan kesempatan siswa
untuk bertanya (konfirmasi)
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MATERI AJAR
Sekolah

: SDN Karanganyar 02

Kelas / Semester : III/ 2
Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

1. STANDAR KOMPETENSI
 Bahasa Indonesia
Berbicara
8.
Mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman secara lisan dengan
bertelepon dan bercerita.
 IPA
8.
Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi
manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan
melestarikan alam
 Seni Budaya dan Keterampilan
7.
Mengekspresikan diri melalui karya seni musik
7. KOMPETENSI DASAR
 Bahasa Indonesia
8.2 Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat, atau didengar
 IPA
6.4 Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam
dilingkungan sekitar
 Seni Budaya dan Keterampilan
10.9
Menyanyikan lagu wajib, lagu daerah, dan lagu anak- anak dengan atau
tanpa iringan sederhana
A. Peristiwa Alam

Peristiwa Alam di Indonesia
Peristiwa alam adalah peristiwa yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh
alam itu sendiri. Peristiwa alam dapat bersifat merugikan dan membahayakan. Akan tetapi, dapat
pula tidak membahayakan. Contoh peristiwa alam yang membahayakan adalah banjir, gunung
meletus, gempa bumi, angin topan, dan tanah longsor. Peristiwa alam di Indonesia yang tidak
membahayakan misalnya pergantian musim, terbentuknya embun, dan pelangi.
Peristiwa Alam yang Tidak Merugikan Manusia
Pergantian Musim
Indonesia mengalami dua kali pergantian musim, yaitu musim kemarau dan
hujan. Musim kemarau di Indonesia terjadi akibat bertiupnya angin musim tenggara. Angin ini
berasal dari Benua Australia yang kering. Angin yang bertiup dari Benua Australia tidak banyak
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membawa uap air dari laut yang dilaluinya. Musim kemarau di Indonesia berlangsung
pada bulan April–Oktober.
Musim hujan di Indonesia terjadi ketika bertiup angin musim barat laut. Angin ini banyak
membawa uap air dari Samudra Hindia. Musim hujan di Indonesia pada umumnya terjadi pada
bulan Oktober–April. Meskipun demikian, bulan-bulan musim hujan maupun kemarau sering
bergeser. Adakalanya musim kemarau lebih panjang dan pada tahun berikutnya musim hujan
yang lebih panjang.
Antara musim hujan dan kemarau, biasanya kondisi atmosfer tidak menentu. Kondisi ini
disebut musimpancaroba. Pergantian musim terjadi sekitar bulan Oktober dan April. Musim
pancaroba pada umumnyaberlangsung satu hingga dua bulan.
Terbentuknya Embun

Terbentuknya embun merupakan bagian dari peristiwa alam. Embun terbentuk ketika
udara yang berada di dekat permukaan tanah menjadi dingin. Kelebihan uap air berubah menjadi
embun di atas benda-benda di dekat tanah. Embun terbentuk dengan baik pada malam hari yang
cerah.
Terbentuknya Pelangi
Bentuk pelangi sangat indah sehingga banyak menjadi inspirasi terciptanya beragam
cerita. Apabila dilihat dari segi ilmu, pembentukan pelangi sangat sederhana. Pelangi
hanya merupakan pembiasan cahaya. Ketika dibiaskan cahaya akan berubah arah. Tetesan air
hujan dapat membiaskan dan menyebarkan cahaya sehingga terbentuk pelangi.
Peristiwa Alam yang Merugikan Manusia
Banjir dan Kekeringan

Banjir merupakan bencana yang sudah menjadi ”langganan” bagi beberapa wilayah di
Indonesia. Bahkan, di ibu kota Jakarta setiap tahun terjadi bencana ini. Selain disebabkan oleh
faktor alam, banjir juga disebabkan ulah manusia.Pembangunan gedung, penebangan pohon, dan
penyempitan sungai merupakan contoh ulah manusia yang menjadi penyebab banjir.
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Letusan Gunung Berapi

Jumlah gunung berapi di Indonesia sangat banyak. Diperkirakan mencapai 130 buah. Hal
ini disebabkan wilayah Indonesia terdapat pertemuan berbagailempeng bumi. Pada pertemuan
lempeng-lempeng itu terjadi lipatan dan patahan sehingga terbentuk retakan. Pada retakan itu
keluarlah magma. Magma adalah zat liat dan sangat panas yang muncul ke permukaan
bumi. Beberapa gunung berapi masihaktif karena masih sering meletus. Letusan gunung berapi
menyebabkan terjadinya banyak kerusakanlingkungan. Misalnya tumpukan abu vulkanik dan
pasir, awan panas, serta banjir lahar. Pada saat letusan hebat, gunung mengeluarkan magma yang
membara sehingga kebakaran hutan di sekitar gunung sulit untuk dihindari.
Peristiwa letusan gunung yang belum lama terjadi misalnya letusan Gunung
Egon. Gunung Egonter letak di Nusa Tenggara Timur. Pada bulan April 2008 gunung ini
meletus. Akibatnya, timbul kepulan debu setinggi 4.000 meter. Semburan debu yang muncul
membuat warga Sikka di sekitar Gunung Egon panik. Gunung Egon merupakan contoh gunung
yang masih aktif. Atau Gunung Merapi di Jawa Tengah yang pada bulan Oktober 2010 meletus.
Korban letusan gunung merapi sangat banyak, terutama karena terkena awan panas yang
disebut Wedhus Gembel. Selain itu banjir lahar dingin juga merupakan bencana akibat letusan
gunung berapi.
Gempa Bumi

Kejadian gempa bumi sering dirasakan penduduk Indonesia. Gempa bumi merupakan
sebuah getaran hebat yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa alami. Yang dimaksud dengan
peristiwa alami misalnya patahan pada kulit bumi, letusan gunung berapi, dan runtuhan lereng
pegunungan. Pada bulan Mei tahun 2006 terjadi gempa bumi di Yoyakarta dengan skala 5,9
sampai dengan 6,2 skala richter dan menewaskan sekitar 6.000 orang.
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Kebakaran Hutan

Fenomena kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dapat terjadi
dengansendirinya atau karena ulah manusia. Penyebab alami kebakaran hutan misalnya akibat
gesekandahan pohon yang mengering pada musim kemarau. Akan tetapi, kebakaran di Indonesia
pada umumnya disebabkan oleh pembakaranhutan untuk lahan pertanian atau yang
disebutpeladangan berpindah. Akibat asap yang membubung, jalur penerbangan mengalami
gangguan. Pesawat terbang tidak berani melintas di sekitar lokasi kebakaran hutan karena adanya
gangguan asap. Akibat kebakaran di Indonesia negara tetanggaMalaysia dan Singapura sering
terkena kabut asap.
Tanah Longsor

Jenis tanah di Indonesia banyak yang bersumber dari letusan gunung berapi. Tanah ini
memiliki komposisi sebagian besar lempung dengan sedikit pasir. Jika tidak ada tanaman keras
yang berakarkuat, tanah ini berpotensi mendatangkan bencana alam. Lokasi rawan bencana tanah
longsortersebar di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Yogyakarta, dan
Kalimantan
CARA MEMELIHARA DAN MELESTARIKAN ALAM
1. Penanaman Kembali Hutan-hutan yang Gundul
Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul disebut juga reboisasi. Reboisasi dilakukan
melalui gerakan menanam pohon di tanah gundul, lereng gunung, dan di lingkungan
sekitar.Pernahkah kamu mendengar hutan lindung? Pohon-pohon di hutan lindung sengaja
dilindungi
oleh manusia. Hutan lindung berfungsi sebagai pengatur air, pencegah banjir dan erosi, serta
pemelihara kesuburan tanah.
Dengan reboisasi, air hujan tidak langsung mencapai tanah. Rimbunnya daun pepohonan
akan menahan air. Ketika air mencapai tanah, Kegiatan reboisasi diselenggarakan pemerintah
bersama masyarakat.air akan masuk ke dalam tanah dan diserap oleh akar tumbuhan. Jika
tidak, dapat terjadi tanah longsor. Untuk mencegah hutan-hutan menjadi gundul, juga
dilakukan gerakan tebang pilih. Artinya, penebangan pohon dilakukan pada pohon-pohon
yang telah cukup tua. Selain itu, penebangan pohon tidak dilakukan di hutan lindung. Hutan
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lindung adalah hutan-hutan yang diperuntukkan pelestarian lingkungan dan daerah resapan
air.
2. Membuat Sengkedan
Pernahkah kamu melihat sawah di daerah pegunungan? Di daerah pegunungan, biasanya,
petani membuat sengkedan. Sengkedan disebut juga terasering, yaitu tanah
bertingkat.Sengkedan yang dibuat di daerah pegunungan.Pengikisan tanah dapat
mengakibatkan bencana
longsor.Air sungai yang tidak lancar karena sampah mengakibatkan banjir.Ayo, Mengingat
Kembali Sumber daya alam dapat habis untuk memenuhi kebutuhan teknologi. Oleh
karenanya, perlu tindakan pelestarian alam.
Sengkedan dibuat di tanah-tanah yang miring, seperti di daerah pegunungan. Sengkedan
bertujuan menahan pengikisan tanah. Sengkedan membuat gerak air yang deras menjadi
berkurang. Jadi, erosi atau pengikisan tanah tidak terjadi.
3. Menjaga Kebersihan Lingkungan
Menjaga kebersihan lingkungan bertujuan mencegah banjir. Parit yang banyak sampah
atau saluran-saluran air yang tersumbat sampah dapat menyebabkan banjir. Oleh karena itu,
kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jika masyarakat tidak peduli pada kebersihan,
akan terjadi banjir. Banjir terjadi karena saluran air tersumbat. Selain itu, jika tidak ada daerah
resapan air juga dapat menyebabkan banjir.
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LEMBAR KERJA SISWA
Sekolah

: SDN KARANGANYAR 02

Kelas / Semester

: III/II

Hari/Tanggal

: ................................

Standar Kompetensi:
6. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman secara lisan dengan bertelepon dan
bercerita
Kompetensi Dasar
6.2 Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat, atau didengar
Petunjuk :
1. Tulislah identitas namamu dan nama pasangan diskusimu dalam lembar jawab.
2. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama
3. Diskusikan secara berpasangan dengan temanmu, kemudian setelah selesai
kemukanlah pendapatmu di depan kelas.
Teks :
Tentu kamu pernah melihat, mendengar, bahkan mengalamisendiri peristiwa alam. Peristiwa
alam tidak kita dugasebelumnya. Mungkin kamu pernah berada di bawah hujanlebat dengan
petir menyambar. Mungkin kamu pernahmengalami kemarau panjang hingga kekurangan air,
dan lainsebagainya.Perhatikan pertanyaan ini!
1. Peristiwa alam yang pernah kamu alami!
2. Jika kesulitan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!
a. Gejala atau peristiwa alam apa yang pernah kamu lihat?
b. Bagaimana ciri-ciri peristiwa alam yang kamu lihat?
c. Tahukah kamu awal mula peristiwa alam itu?
d. Adakah korban ketika peristiwa alam itu muncul?
3. Rangkailah jawabanmu! Gunakan kalimat yang menarik!
4. Ceritakan peristiwa alam yang kamu tulis kepada temansebangkumu!
5. Setelah itu, berceritalah di depan kelas!!
Nama : 1. ……………………………..
2. ……………………………..
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KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI
Sekolah
: SDN Karanganyar 02
Kelas / Semester
: III/ 2
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
Alokasi waktu soal tertulis : 20 menit
1. STANDAR KOMPETENSI
 Bahasa Indonesia
Berbicara
9.
Mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman secara lisan dengan
bertelepon dan bercerita.
 IPA
9.
Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi
manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan
melestarikan alam
 Seni Budaya dan Keterampilan
4.
Mengekspresikan diri melalui karya seni musik
8. KOMPETENSI DASAR
 Bahasa Indonesia
9.2 Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat, atau didengar
 IPA
6.4 Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam
dilingkungan sekitar
 Seni Budaya dan Keterampilan
10.10
Menyanyikan lagu wajib, lagu daerah, dan lagu anak- anak dengan atau
tanpa iringan sederhana
Penilaian
Sumber
Materi
Indikator
belajar
pokok
Teknik
Bentuk
Ranah No
instrument
Soal
1,3
Buku
C2
Peristi
Bahasa Indonesia
b)
Ter uraian non
Bahasa
tulis
obyektif
wa
2. Menjelaskan pengertian
Indonesia
Alam
peristiwa alam dengan
kelas V
kalimatnya sendiri
karangan
C1
4
3. Menyebutkan contoh
Nuraini,
peristiwa alam
4. Menceritakan
C2
2
Umri
pengalaman mengenai
Buku
peristiwa alam yang
pernah dialami
C1
5,6,7, Bahasa
IPA
8,9,10 Indonesia
1. Menyebutkan cara manusia
kelas V
dalam memelihara dan
karangan
melestarikan alam
Sri Murni
dilingkungan sekitar
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SOAL EVALUASI

Nama :
No

:

Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar !
1. Apakah yang dimaksud dengan peristiwa alam?
2. Sebutkan 3 contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia!

3.
1

2

3

Dari gambar di atas nomor manakah yang termasuk peristiwa alam yang merugikan
bagi manusia ?
5. Sebutkan cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam dilingkungan sekitar!
6. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan ialah
dengan ....
7. Membuang sampah sembarangan akan menimbulkan ....
8. Menebang pohon secara liar membuat hutan menjadi ....
9. Mendirikan cagar alam merupakan salah satu usaha untuk melestarikan….
10. Agar hewan tidak punah maka didirikanlah ...
11. Reboisasi dapat mencegah bahaya ....

230

KUNCI JAWABAN
1. Peristiwa alam adalah peristiwa yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan
oleh alam itu sendiri.
2. Angin putting beliung, banjir, tsunami
3. GAMBAR NO 1.2
4. membuat sengkedan, reboisasi, menjaga kebersihan lingkungan
5. tidak membuang sampah sembarangan, disungai
6. banjir, lingkungan yang kumuh
7. gundul
8. Tumbuhan
9. Suaka margasatwa
10. Banjir, hutan gundul, erosi, tanah longsor

PENILAIAN :

Keterangan: N = nilai
B = skor benar yang diperoleh

N=

× 100

St = jumlah seluruhnya

231

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Siklus III
Tema

: PERISTIWA ALAM

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas / Semester

: III (tiga) / 2 (dua)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

Hari/ Tanggal

: Senin, 8 April 2013

I. STANDAR KOMPETENSI


Bahasa Indonesia
Berbicara
6. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman secara lisan dengan
bertelepon dan bercerita.



IPA
6. Mamahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi manusia,
serta hubungannya dengan cara manusia memlihara dan melestarikan alam



Seni Budaya dan Keterampilan
10. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik

II. KOMPETENSI DASAR


Bahasa Indonesia
6.2 Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat, atau didengar



IPA
6.3 Mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia



Seni Budaya dan Keterampilan
10.3

Menyanyikan lagu wajib, lagu daerah, dan lagu anak- anak dengan atau tanpa
iringan sederhana

1. INDIKATOR


Bahasa Indonesia
1. Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat, atau didengar mengenai
cuaca
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IPA

1. Menjelaskan pengertian cuaca
2. Menjelaskan hubungan bentuk-bentuk awan dan keadaan cuaca
3. Mengenal simbol-simbol cuaca
4. Mengidentifikasi pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia


Seni Budaya dan Keterampilan
9. Menyanyikan lagu “ Tik-tik“ bersama-sama

2. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan diskusi secara berpasangan siswa dapat menceritakan peristiwa yang
pernah dilihat, dialami atau, didengar dengan baik
2. Melalui pengamatan lingkungan, siswa mampu menjelaskan pengertian cuaca
dengan benar
3. Dengan mengamati pengamatan hidup sehari-hari, siswa dapat mengenal
macam-macam keadaan cuaca dengan baik
4. Melalui penjelasan guru siswa mampu menjelaskan hubungan antara bentukbentuk awan dan keadaan cuaca dengan baik
5. Dengan diskusi secara berpasangan siswa mampu mengidentifikasi pengaruh
cuaca terhadap kegiatan manusia.
6. Dengan bernyanyi bersama, siswa dapat menyanyikan lagu “pelangi” dengan
baik.
Karakter yang diharapkan
Rasa hormat dan perhatian, tekun , tanggung jawab,berani,kritisdan dapat dipercaya.
3. MATERI PEMBELAJARAN
Cuaca, jenis-jenis awan
4. METODE, MEDIA, DAN SUMBER
1. Metode

: Ceramah bervariasi, tanya jawab
Model Think pair share

2. Media

: Teks lagu “tik-tik”
Video pembelajaran mengenai cuaca di Indonesia

3. Sumber

: KTSP 2006, silabus tematik kelas III.
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Ismoyo. 2007. Aku Bangga Bahasa Indonesia 3. Depdiknas: Pusat
Perbukuan. Hal 69-71 BSE
Rositawaty. 2008. Senang Belajar IPA 3. Depdiknas: Pusat Perbukuan.
Hal 122-129 BSE
Suprijono, Agus.2011. Cooperatif Learning. Yogyakarta: Pustaka Belajar
5. LANGKAH PEMBELAJARAN
A. Kegiatan awal
1. Salam
2. Berdo’a
3. Presensi
4. Guru mempersiapkan media
5. Mengkondisikan siswa
6. Guru melakukan apersepsi pada siswa dengan mengajak bernyanyi bersama-sama
siswa dengan lagu “pelangi”
7. Guru memotivasi siswa
“Anak-anak, jika bapak bertanya, siapa kalian??? Maka kalian harus menjawab, Aku
adalah sang juara !!! ok? ”
8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
9. Guru menyampaikan cakupan materi mengenai peristiwa alam
C. Kegiatan inti
1. Guru menayangkan video pembelajaran mengenai cuaca di Indonesia
2. Siswa mengamati video pembelajaran yang telah ditayangkan guru. (eksplorasi)
3. Guru bertanya kepada siswa, “Anak-anak apa yang kalian tangkap, lihat dari video
yang ibu tayangkan tadi?”
4. Siswa menjelaskan pengertian peristiwa alam berdasarkan pengamatan video
pembelajaran yang ditayangkan guru (eksplorasi)
5. Guru mengajukan pertanyaan “apakah kalian pernah menonton perkiraan cuaca di TV?
Kalian tau simbol-simbol pada perkiraan cuaca tersebut? Apakah nama benda dilangit
yang berbentuk putih itu? Nah apakah kalian tau jenis-jenis awan itu ? (eksplorasi)
6. Siswa memikirkan jawaban pertanyaan secara individual (elaborasi)
7. Guru memberikan reward bagi siswa yang menjawab.
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8. Guru memberikan konfirmasi dari jawaban siswa. (konfirmasi)
9. Siswa berkelompok berpasangan dengan teman sebangku untuk berdiskusi untuk
mengidentifikasi hubungan cuaca terhadap kegiatan manusia .(elaborasi)
10. Siswa menyatukan jawaban pada tahap diskusi berpasangan. (elaborasi)
11. Siswa memaparkan hasil diskusi kepada teman-temannya. (elaborasi)
12. Guru memberikan reward bagi siswa yang mempresentasikan hasil diskusi di depan
kelas.
13. Guru mengkonfirmasi hasil diskusi kelompok. (konfirmasi)
14. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa tentang mengidentifikasi hubungan cuaca
terhadap kegiatan manusia yang diberikan guru secara berpasangan. (elaborasi)
15. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi dengan keseluruhan kelas. (elaborasi)
16. Siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang dipresentasikan di depan kelas
(elaborasi)
17. Guru memberikan penguatan kepada setiap siswa yang memberikan komentarnya
melalui kata-kata, seperti “good, bagus, luar biasa, super sekali, dan excelent.”
(elaborasi)
18. Guru menanggapi hasil kerja siswa dan memberikan pembenaran pada hasil kerja
siswa yang kurang tepat. (konfirmasi)
19. Siswa dibantu oleh guru memberikan kesimpulan dari diskusi kelas yang
dilakukkan.(konfirmasi)
20. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya (konfirmasi)
C. Kegiatan akhir
1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang dipelajari
2. Guru bersama siswa merefleksi pembelajaran
3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya berdasarkah
hasil refleksi pada akhir pembelajaran
6. EVALUASI
1) Prosedur Tes
-

Tes awal

: tanya jawab

-

Tes dalam proses: unjuk kerja

-

Tes akhir

: unjuk kerja
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2) Jenis tes
-

Tes tertulis

: isian singkat

-

Tes lisan

: diskusi kelompok, presentasi kelompok

3) Bentuk tes
-

Tes

-

Nontes

: evaluasi
: unjuk kerja

4) Instrumen
-

Lembar Pengamatan Unjuk Kerja (telampir)

-

Lembar Kerja Siswa (Diskusi) (terlampir)
Semarang, 8 April 2013
Mengetahui,
Guru Kelas

Teguh Santoso
NIP. -

Guru Praktikan

Hanifah Yuniarti
NIM. 1401409075
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PENGGALAN JARING-JARING TEMA KELAS III SEMESTER 2
 Bahasa Indonesia
Berbicara
8. 6. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan
pengalaman secara lisan dengan
bertelepon dan bercerita.

 IPA
6. Mamahami kenampakan permukaan

 Seni Budaya dan Keterampilan

bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi
manusia, serta hubungannya dengan
cara manusia memlihara dan
melestarikan alam

PERISTIWA
ALAM

4. Mengekspresikan dirimelalui karya
senimusik
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TEMA
ALOKASI WAKTU

PENGGALAN SILABUS TEMATIK KELAS III SEMESTER 2
: Peristiwa alam
: 2 X 35 menit

STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI
DASAR

 Bahasa Indonesia
Berbicara

 Bahasa
Indonesia
7.3 Menceri
takan
peristiwa
yang pernah
dialami,
dilihat, atau
didengar
6.3
Mendeskripsi
kan
pengaruh
cuaca bagi
kegiatan
manusia
 Seni Budaya
dan
Keterampila
n
10.4 Menyan
yikan lagu
wajib, lagu
daerah, dan
lagu anakanak dengan

6.Mengungkapkan
pikiran, perasaan
dan pengalaman
secara lisan dengan
bertelepon dan
bercerita.

 IPA
8. Mamahami
kenampakan
permukaan bumi,
cuaca
dan
pengaruhnya bagi
manusia, serta
hubungannya
dengan
cara
manusia
memlihara dan
melestarikan
alam
 Seni Budaya dan
Keterampilan
10. Mengekspresi
kan diri melalui
karya seni musik

INDIKATOR

KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Guru menayangkan video
 Bahasa
pembelajaran mengenai cuaca di
Indonesia
1. Menceritak Indonesia
mengamati
video
an peristiwa 2. Siswa
yang pernah pembelajaran yang telah ditayangkan11.
dialami, dilihat, guru. (eksplorasi)
atau didengar 3. Guru bertanya kepada siswa,
“Anak-anak apa yang kalian tangkap,
mengenai
lihat dari video yang ibu tayangkan
cuaca
tadi?”
 IPA
5. Menjelaska 4. Siswa menjelaskan pengertian12.
alam
berdasarkan
n pengertian peristiwa
pengamatan video pembelajaran yang
cuaca
6. Menjelaska ditayangkan guru (eksplorasi)
n hubungan 5. Guru mengajukan pertanyaan
bentuk-bentuk “apakah kalian pernah menonton13.
awan
dan perkiraan cuaca di TV? Kalian tau
keadaan cuaca simbol-simbol pada perkiraan cuaca
tersebut? Apakah nama benda dilangit
7. Mengenal
yang berbentuk putih itu? Nah apakah
simbol-simbol
kalian tau jenis-jenis awan itu ?
cuaca
8. Mengidenti (eksplorasi)
fikasi pengaruh 6. Siswa memikirkan jawaban
cuaca terhadap pertanyaan secara individual (elaborasi)
kegiatan
7. Siswa berkelompok berpasangan
manusia
dengan teman sebangku untuk

SUMBER
BELAJAR

KTSP 2006,
silabus
tematik kelas
III.
Ismoyo.
2007. Aku
Bangga
Bahasa
Indonesia hal
Hal 69-71 BSE
Rositawaty.
2008. Senang
Belajar IPA
3Hal 122-129
BSE
Suprijono,
Agus.2011.
Cooperatif
Learning

MEDIA
Video
pembel
ajaran
tentang
cuaca
Gambar
symbol
cuaca

TEKNIK
PENILAI
AN
Penilaian
tes
(formatif
)
Penulisa
n non tes
(Penilaia
n unjuk
kerja)
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atau tanpa  Seni Budaya berdiskusi untuk mengidentifikasi
hubungan cuaca terhadap kegiatan
iringan
dan
sederhana
manusia .(elaborasi)
Keterampilan
10. Menyanyik 8. Siswa menyatukan jawaban pada
an lagu “ Tik-tik tahap diskusi berpasangan. (elaborasi)
“ bersama- 9. Siswa memaparkan hasil diskusi
kepada teman-temannya. (elaborasi)
sama
10. Siswa mengerjakan lembar kerja
siswa tentang mengidentifikasi
hubungan cuaca terhadap kegiatan
manusia yang diberikan guru secara
berpasangan. (elaborasi)
11. Siswa mempresentasikan hasil
pekerjaan diskusi dengan keseluruhan
kelas. (elaborasi)
12. Siswa lain menanggapi hasil kerja
kelompok yang dipresentasikan di
depan kelas (elaborasi)
13. Guru memberikan penguatan
kepada setiap siswa yang memberikan
komentarnya melalui kata-kata, seperti
“good, bagus, luar biasa, super sekali,
dan excelent.” (elaborasi)
14. Guru menanggapi hasil kerja siswa
dan memberikan pembenaran pada
hasil kerja siswa yang kurang tepat.
(konfirmasi)
15. Siswa dibantu oleh guru
memberikan kesimpulan.(konfirmasi)
16. Guru memberikan kesempatan
siswa untuk bertanya (konfirmasi)
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MATERI AJAR
Tema
: PERISTIWA ALAM
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
Kelas / Semester
: III (tiga) / 2 (dua)
Alokasi Waktu
: 2 x 35 menit
A. STANDAR KOMPETENSI
 Bahasa Indonesia
Berbicara
6. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman secara lisan dengan
bertelepon dan bercerita.
 IPA
6. Mamahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi
manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memlihara dan
melestarikan alam
 Seni Budaya dan Keterampilan
6. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik
B. KOMPETENSI DASAR
 Bahasa Indonesia
6.2 Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat, atau didengar
 IPA
6.3 Mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia
 Seni Budaya dan Keterampilan
6.1 Menyanyikan lagu wajib, lagu daerah, dan lagu anak- anak dengan atau tanpa
iringan sederhana
1. Hubungan Keadaan Langit dan Cuaca
Ketika kamu berangkat ke sekolah pada pagi hari, pandanglah langit. Jika langit diliputi
awan, tampak sinar matahari ke bumi terhalang oleh awan. Oleh karenanya, udara tidak
terlalu panas. Pada siang hari, cuaca cerah dan langit tidak berawan. Jika matahari bersinar
terang, udara akan terasa hangat. Cuaca terasa panas, saat matahari langsung menyinari bumi
tanpa terhalang.
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Ayo, perhatikan Gambar 9.1. Pada saat tertentu, awan tampak berwarna abu-abu dan
menutupi langit. Itu pertanda akan turun hujan. Hujan turun berupa titik-titik air dari langit.
Pada saat hujan, biasanya cuaca terasa dingin.
3. Bentuk-bentuk Awan
Awan adalah kumpulan tetesan air yang kamu lihat mengambang di langit. Awan
merupakan gumpalan kabut. Awan memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan
keadaan cuaca. Bentuk-bentuk awan, antara lain awan sirus, awan kumulus, dan awan stratus.

Ayo, perhatikanlah Gambar 9.3. Awan sirus berbentuk serabut-serabut halus, seperti
rambut berwarna putih. Awan sirus menunjukkan tanda-tanda akan turun hujan.Awan
kumulus berbentuk gumpalan putih. Bagian atasnya menyerupai bunga kol dengan dasar rata.
Terbentuknya awan kumulus menunjukkan cuaca panas dan kering.Awan stratus berbentuk
lembaran berlapis-lapis. Awan stratus merupakan awan yang paling dekat dengan permukaan
bumi. Awan stratus sering menutupi daerah yang tinggi. Awan stratus berwarna abu-abu.
Awan stratus dapat berubah menjadi kabut, dan biasanya hujan gerimis.
Sekarang, kamu sudah dapat memperkirakan keadaan cuaca dari bentuk awan. Namun,
kadang-kadang perkiraan itu tidak selalu tepat. Perkiraan cuaca yang lebih baik diperoleh dari
stasiun cuaca. Keterangan stasiun cuaca diper-oleh juga dari satelit cuaca. Pengamat cuaca
terlatih dapat memperkirakan cuaca dengan melihat bentuk awan dan perubahannya.
Pernahkah kamu membaca perkiraan cuaca di surat kabar? Keadaan cuaca, biasanya,
digam-barkan dengan simbol-simbol. Pada Tabel 9.1 diperlihatkan simbol berbagai keadaan
cuaca.
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Perkiraan cuaca sangat diperlukan oleh para pilot pesawat terbang, nelayan, dan petani.
Pilot pesawat harus mengetahui keadaan cuaca saat akan terbang. Sebelum menangkap ikan,
nelayan pun harus mengetahui keadaan cuaca. Jangan sampai terjadi badai saat masih di
tengah laut. Demikian pula petani sangat memerhatikan perkiraan cuaca. Petani perlu
mengetahui kapan waktu yang tepat untuk bertanam.Kegiatan pada Kegiatan Semester 2
diberikan untuk mengamati keadaan cuaca di sekolahmu. Apakah kamu sudah mengerjakan
nya? Bagai-mana hasilnya?Jika kamu sudah mengerjakannya, kamu memiliki data cuaca.
Data cuaca dapat kamu kelompokkan berdasarkan rentang waktunya. Misalnya, cuaca harian,
cuaca mingguan, atau cuaca bulanan.Dari data tersebut, kamu dapat menentukan rata-rata
cuaca. Rata-rata cuaca ditentukan pada setiap rentang waktunya. Artinya, ada keadaan cuaca
tertentu yang terjadi pada rentang waktu tersebut. Dengan demikian, kita dapat mengetahui
kecenderungan cuaca pada suatu waktu.
PENGARUH CUACA TERHADAP KEGIATAN MANUSIA
1. Cuaca Memengaruhi Pakaian yang Digunakan
Baju yang kamu pakai dapat melindungi tubuhmudari keadaan di luarnya. Namun, tidak
semua baju sesuai untuk setiap cuaca. Ketika cuaca dingin, baju apa yang kamu pakai? Untuk
itu, amatilah gambar berikut.
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Ketika hujan turun, kamu menggunakan payung ataupun jas hujan. Payung dan jas hujan
terbuat dari bahan plastik. Mengapa air hujan tidak dapat menembus plastik? Plastik tidak
dapat menyerap air. Plastik memiliki sifat kedap air sehingga kamu tidak basah saat hujan.
Kamu pun tidak kepanasan saat cuaca panas terik. Hal ini disebabkan payung tidak
meneruskan panas.Ketika cuaca cerah, kamu sering memakai baju dari bahan katun atau
kaos. Bahan katun dan bahan kaos terbuat dari kapas sehingga menyerap keringat
2. Cuaca Memengaruhi Kegiatan Manusia
Pernahkah kamu melihat berita di televisi mengenai bencana banjir? Apa yang kamu
rasakan? Ayo, amatilah gambar berikut.

banjir. Banjir sangat mengganggu kegiatan manusia sehari-hari. Banjir dapat disebabkan
hujan deras yang terus-menerus. Banjir dapat menimbulkan kemacetan di jalan raya. Sawahsawah petani terendam sehingga tidak dapat dipanen.Cuaca cerah sangat membantu dalam
kegiatan manusia. Saat cuaca cerah, kamu dapat menjemur pakaian, sepatu, ataupun bermain.
Dapatkah kamu menyebutkan pengaruh cuaca lainnya terhadap kegiatan manusia?Pernahkah
kamu melihat petani bercocok tanam di sawah? Ayo, amatilah Gambar 9.6. Jika kamu
perhatikan cuaca pada gambar tersebut,
3. Cuaca Memengaruhi Kebiasaan Makan dan Minum
Pernahkah kamu berjalan di bawah terik matahari? Kamu akan merasa gerah karena
kandungan air tubuhmu menguap. Sebaiknya, kamu melindungi tubuhmu itu. Jika tidak,
kulitmu kering karena kekurangan cairan.Selain itu, kamu pun harus banyak minum air putih.
Dengan demikian, cairan tubuhmu terganti. Kemudian, pada cuaca yang panas, kamu harus
rajin makan buah-buahan. Buah-buahan, seperti pada Gambar 9.7, baik bagi tubuhmu.
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Pada cuaca yang dingin, kamu akan merasa kedinginan. Untuk menghangatkan tubuhmu,
kamu dapat menambah makananmu. Hal itu disebabkan tubuhmu mengolah makanan lebih
banyak. Dengan demikian, kamu dapat merasa lebih hangat
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LEMBAR DISKUSI

Nama : 1.
2.
No. :

1. Tulis nama dan nomor absen kalian!
2. Diskusikan bersama teman sebangku kalian kemudian isi dalam kolom-kolom berikut!
No.

Pengaruh

Cuaca Panas

Cuaca Dingin

Cuaca hujan

cuaca
1.

Pakaian
manusia

2.

Kegiatan
manusia

3.

Makanan dan
minuman

3. Ceritakan juga dengan teman sebangkumu peristiwa alam apa yang pernah kamu
alami/ lihat dari video pembelajaran ataupun yang pernah kalian dengar,
kemudian ceritakan di depan kelas !

245

Evaluasi
Nama :
No.

:

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Banjir terjadi saat cuaca ....
2. Jika cuaca panas, tanaman disiram pada ... hari.
3. Bentuk awan dapat menentukan ....
4. Jas hujan dipakai pada saat cuaca ...
5. Apa saja perlengkapan yang biasa kita gunakan ketika musim hujan?
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Kunci Jawaban
1. A
2. A
3. A
4. A
5. C
6. B
7. B
8. A
9. B
10. B

II.

1. Hujan, hujan disertai petir
2. Sore hari
3. Keadaan cuaca
4. Hujan
5. Jas hujan, paying, sepatu boots, jaket

PENILAIAN :

Keterangan: N = nilai
B = skor benar yang diperoleh

N=

× 100

St = jumlah seluruhnya
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Lampiran 5. Data Hasil Penelitian
REKAPITULASI HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU

Siklus
1

Siklus
2

Siklus
3

Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran (ket.
mengelola kelas)
Membuka pelajaran dengan apresepsi (ket. membuka pelajaran)
Menyampaikan tujuan pembelajaran (ket. membuka pelajaran)

4

4

4

3
2

3
2

2
3

Memberikan materi (ket. menjelaskan dan ket.bertanya)
Menayangkan video dalam pembelajaran (ket. mengadakan
variasi dan ket. mengelola kelas)
Membentuk kelompok kecil secara berpasangan (ket.mengajar
kelompok kecil dan perseorangan)
Memberikan motivasi siswa untuk berpendapat (ket. memberikan
penguatan)
Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya
masing-masing (ket. membimbing diskusi kecil)
Membimbing siswa dalam menanggapi diskusi kelas (ket.
membimbing diskusi kecil)
Memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa (ket.
memberikan penguatan)
Menyimpulkan dan menutup pelajaran (ket. menutup pelajaran)
Jumlah skor total

2
3

3
3

3
3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3

2
28

4
32

4
34

2.54

2,9

3,1

64%
Cukup
(C)

73%
Baik
(B)

77%
Baik
(B)

No.

Indikator

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rata-rata skor
Presentase
Kategori

Semarang, 9 April 2013
Mengetahui,
Guru Kelas

Teguh Santoso
NIP. -

Guru Praktikan

Hanifah Yuniarti
NIM. 1401409075
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Keterampilan Berbicara Melalui Model Think Pair Share dengan Video PembelajaranSiswa
Kelas III SD Negeri Karanganyar 02 Semarang
Siklus I
Nama Guru

: Hanifah Yuniarti

Nama SD

: SD Negeri Karanganyar 02

Kelas

: III

Hari/Tanggal

: Senin, 25 Maret 2013

Petunjuk

:

1. Cermatilah indikator keterampilan guru
2. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan !
3. Skor penilaian:
Skor Penilaian
0
1
2
3
4

No

Penjelasan
Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak
Jika satu deskriptor yang tampak
Jika dua deskriptor yang tampak
Jika tiga deskriptor yang tampak
Jika empat deskriptor yang tampak

Indikator
1

1

2
3
4
5

6

7
8

Mempersiapkan peserta didik untuk
mengikuti pembelajaran (ket. mengelola
kelas)
Membuka pelajaran dengan apresepsi (ket.
membuka pelajaran)
Menyampaikan tujuan pembelajaran (ket.
membuka pelajaran)
Memberikan materi (ket. menjelaskan dan
ket.bertanya)
Menayangkan video dalam pembelajaran
(ket. mengadakan variasi dan ket.
mengelola kelas)
Membentuk kelompok kecil secara
berpasangan (ket.mengajar kelompok kecil
dan perseorangan)
Memberikan motivasi siswa untuk
berpendapat (ket. memberikan penguatan)

Membimbing siswa dalam berdiskusi
dengan kelompoknya masing-

Tingkat Kemampuan
2
3
4

Jumlah

√

4

√

3

√

2

√

2
√

3

√

3

√

2
√

3
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9

10

11

masing(ket. mengajar kelompok
kecil/peorangan)
Membimbing siswa dalam menanggapi
diskusi kelas (ket. membimbing diskusi
kelompok kecil)
Memberikan penguatan kepada hasil
pekerjaan siswa (ket. memberikan
penguatan)
Menyimpulkan dan menutup pelajaran (ket.
menutup pelajaran)
Jumlah skor
Kategori

√

√

3

1

√

2
28
Cukup (C)

Kriteria Penilaian :
Skor

Kategori

37,25 ≤ skor ≤ 44

Sangat baik (A)

28,5 ≤ skor < 37,25

Baik (B)

20 ≤ skor < 28,5

cukup ( C )

11≤ skor <20

kurang ( D )

Semarang, 25 Maret 2013
Observer

Teguh Santoso S.Pd
NIP.-
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Lembar Pengamatan Keterampilan Guru
PENERAPAN MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN VIDEO
PEMBELAJARANUNTUK MENINGKATKANKETERAMPILAN BERBICARA
SISWA KELAS III SD NEGERI KARANGANYAR 02 SEMARANG
Siklus 2
Nama Guru

: Hanifah Yuniarti

Nama SD

: SD Negeri Karanganyar 02

Kelas

: III

Hari/Tanggal

: Selasa, 26 Maret 2013

Petunjuk

:

1. Cermatilah indikator keterampilan guru
2. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan !
3. Skor penilaian:
Skor Penilaian
0
1
2
3
4

No

Penjelasan
Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak
Jika satu deskriptor yang tampak
Jika dua deskriptor yang tampak
Jika tiga deskriptor yang tampak
Jika empat deskriptor yang tampak

Indikator
1

1

2
3
4
5

6

7

Mempersiapkan peserta didik untuk
mengikuti pembelajaran (ket. mengelola
kelas)
Membuka pelajaran dengan apresepsi (ket.
membuka pelajaran)
Menyampaikan tujuan pembelajaran (ket.
membuka pelajaran)
Memberikan materi (ket. menjelaskan dan
ket.bertanya)
Menayangkan video dalam pembelajaran
(ket. mengadakan variasi dan ket.
mengelola kelas)
Membentuk kelompok kecil secara
berpasangan (ket.mengajar kelompok kecil
dan perseorangan)
Memberikan motivasi siswa untuk
berpendapat (ket. memberikan penguatan)

Tingkat Kemampuan
2
3
4

Jumlah

√

4

√
√

√

3
2

√

3

√

3

√

3

2
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8

9

10

11

Membimbing siswa dalam berdiskusi
dengan kelompoknya masing-masing
(ket. mengajar kelompok
kecil/peorangan)
Membimbing siswa dalam menanggapi
diskusi kelas (ket. membimbing diskusi
kelompok kecil)
Memberikan penguatan kepada hasil
pekerjaan siswa (ket. memberikan
penguatan)
Menyimpulkan dan menutup pelajaran (ket.
menutup pelajaran)
Jumlah skor
Kategori

√

3

√

3

√

2

√

4

32
Baik (B)

Kriteria Penilaian :
Skor

Kategori

37,25 ≤ skor ≤ 44

Sangat baik (A)

28,5 ≤ skor < 37,25

Baik (B)

20 ≤ skor < 28,5

cukup ( C )

11≤ skor <20

kurang ( D )

Semarang, 26 Maret 2013
Observer

Teguh Santoso S.Pd
NIP.-

252

Lembar Pengamatan Keterampilan Guru
PENERAPAN MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN VIDEO
PEMBELAJARANUNTUK MENINGKATKANKETERAMPILAN BERBICARA
SISWA KELAS III SD NEGERI KARANGANYAR 02 SEMARANG
Siklus 3
Nama Guru

: Hanifah Yuniarti

Nama SD

: SD Negeri Karanganyar 02

Kelas

: III

Hari/Tanggal

: Senin, 8 April 2013

Petunjuk

:

1. Cermatilah indikator keterampilan guru
2. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan !
3. Skor penilaian:
Skor Penilaian
0
1
2
3
4
No

Penjelasan
Jika tidak ada satu deskriptor yang tampak
Jika satu deskriptor yang tampak
Jika dua deskriptor yang tampak
Jika tiga deskriptor yang tampak
Jika empat deskriptor yang tampak

Indikator
1

1

2
3
4
5

6

7
8

Mempersiapkan peserta didik untuk
mengikuti pembelajaran (ket. mengelola
kelas)
Membuka pelajaran dengan apresepsi (ket.
membuka pelajaran)
Menyampaikan tujuan pembelajaran (ket.
membuka pelajaran)
Memberikan materi (ket. menjelaskan dan
ket.bertanya)
Menayangkan video dalam pembelajaran
(ket. mengadakan variasi dan ket.
mengelola kelas)
Membentuk kelompok kecil secara
berpasangan (ket.mengajar kelompok kecil
dan perseorangan)
Memberikan motivasi siswa untuk
berpendapat (ket. memberikan penguatan)

Membimbing siswa dalam berdiskusi
dengan kelompoknya masing-masing

Tingkat Kemampuan
2
3
4

Jumlah

√

4

√

2
√

3

√

3

√

3

√

3

√

3

√

3
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9

10

11

(ket. mengajar kelompok
kecil/peorangan)
Membimbing siswa dalam menanggapi
diskusi kelas (ket. membimbing diskusi
kelompok kecil)
Memberikan penguatan kepada hasil
pekerjaan siswa (ket. memberikan
penguatan)
Menyimpulkan dan menutup pelajaran (ket.
menutup pelajaran)
Jumlah skor
Kategori

√

3

√

3

√

4

34
Baik (B)

Kriteria Penilaian :
Skor

Kategori

37,25 ≤ skor ≤ 44

Sangat baik (A)

28,5 ≤ skor < 37,25

Baik (B)

20 ≤ skor < 28,5

cukup ( C )

11≤ skor <20

kurang ( D )

Semarang, 8 April 2013
Observer

Teguh Santoso S.Pd
NIP.
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REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
SIKLUS 1
Skor Penilaian

1

Mempersiapkan diri sebelum menerima
pembelajaran (emotional activities)

10

16

14

0

84

Ratarata
skor
2,2

2

Memperhatikan video pembelajaran yang
ditanyangkan guru (visual activities)

9

18

13

0

83

2,1

3

Mendengarkan penjelasan yang diberikan guru
(listening sctivities)

9

16

15

0

88

2,3

4

Bertanya dan menjawab pertanyaan dalam
pembelajaran. (oral activities)

13

19

8

0

75

1,9

5

Mencatat hal penting dalam pembelajaran
(writing activities)

19

12

9

0

70

1,75

6

Berdiskusi dengan teman secara berpasangan
untuk memecahkan masalah dalam diskusi
(oral activities, motor activities, dan mental
activities)

6

17

17

0

90

2,3

7

Mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh
kelas (oral activities dan mental activities)

14

18

8

0

74

1,8

8

Mendengarkan dan menanggapi hasil
presentasi pekerjaan kelompok lain (listening
activities dan oral activities)

14

17

9

0

65

1,6

Jumlah

639

15,9

Rata-rata

19,9

1,99

No

Indikator

1

2

3

4

Jumlah
Skor

Kategori

Cukup

Semarang, 25 April 2013
Mengetahui,
Guru Kelas

Guru Praktikan

Teguh Santoso
NIP. -

Hanifah Yuniarti
NIM. 1401409075
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REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
SIKLUS 2
No

Indikator
1
4

Skor Penilaian
2
3
16
15

4
5

Jumlah
Skor

Rata-rata

101

2,5

1

Mempersiapkan diri sebelum
menerima pembelajaran (emotional
activities)

2

Memperhatikan video pembelajaran
yang ditanyangkan guru (visual
activities)

5

17

13

5

98

2.4

3

Mendengarkan penjelasan yang
diberikan guru (listening sctivities)

6

19

11

4

93

2.3

4

Bertanya dan menjawab pertanyaan
dalam pembelajaran. (oral activities)

6

12

15

7

103

2.6

5

Mencatat hal penting dalam
pembelajaran (writing activities)

8

16

16

0

88

2.2

6

Berdiskusi dengan teman secara
berpasangan untuk memecahkan
masalah dalam diskusi (oral activities,
motor activities, dan mental activities)

2

13

17

8

111

2,8

7

Mempresentasikan hasil diskusi
kepada seluruh kelas (oral activities
dan mental activities)

7

10

17

6

102

2,5

8

Mendengarkan dan menanggapi hasil
presentasi pekerjaan kelompok lain
(listening activities dan oral
activities)

6

19

15

0

89

2,2

785
24,5

19,6
2,45

Jumlah
Rata-rata
Kategori

Baik
Semarang, 25 April 2013
Mengetahui,

Guru Kelas

Teguh Santoso
NIP. -

Guru Praktikan

Hanifah Yuniarti
NIM. 1401409075
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REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
SIKLUS 3
No

Indikator

Skor Penilaian
1

2

3

4

Jumlah
Skor

Ratarata

1

Mempersiapkan diri sebelum menerima
pembelajaran (emotional activities)

0

20

16

4

105

2,6

2

Memperhatikan video pembelajaran
yang ditanyangkan guru (visual
activities)

0

21

17

2

101

2,5

3

Mendengarkan penjelasan yang
diberikan guru (listening sctivities)

6

15

14

5

98

2.4

4

Bertanya dan menjawab pertanyaan
dalam pembelajaran. (oral activities)

0

21

13

6

105

2.6

5

Mencatat hal penting dalam
pembelajaran (writing activities)

0

21

14

5

104

2,6

6

Berdiskusi dengan teman secara
berpasangan untuk memecahkan
masalah dalam diskusi (oral activities,
motor activities, dan mental activities)

2

16

14

8

110

2,7

7

Mempresentasikan hasil diskusi kepada
seluruh kelas (oral activities dan
mental activities)

0

21

14

5

104

2,6

8

Mendengarkan dan menanggapi hasil
presentasi pekerjaan kelompok lain
(listening activities dan oral activities)

0

22

18

0

98

2,45

Jumlah

823

20,5

Rata-rata

25,71

2,57

Kategori

Baik

Semarang, 25 April 2013
Mengetahui,
Guru Kelas

Teguh Santoso
NIP. -

Guru Praktikan

Hanifah Yuniarti
NIM. 1401409075
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
SIKLUS I
NO.

NAMA SISWA

INDIKATOR
1

2

3

4

5

JUMLAH
6

7

8

1 ALB

1

1

1

2

1

2

1

1

10

2 AHE
3 MF

1
2

1
2

2
2

2
1

1
1

2
2

1
1

1
1

11
12

4 ALN

3

2

3

2

2

3

2

2

19

5 ARCP

3

3

3

2

2

3

2

2

20

6 ABP

2

2

2

1

1

2

1

1

12

7 AM

2

2

2

1

1

2

1

1

12

8 ARJA

3

3

3

2

2

3

2

3

21

9 DZP

3

3

3

3

3

3

3

3

24

DSA

2

3

3

2

3

3

3

3

22

11 A E
12 E A P

2

2

2

1

1

2

1

1

12

3

2

3

2

2

3

2

2

19

13 F F S

2

2

3

3

3

3

3

3

22

14 G E M

3

3

3

2

2

2

3

2

20

15 H F F

1

1

1

1

1

1

1

1

8

16 H S P
17 H K A

2
3

1
2

1
3

1
2

1
2

2
2

1
2

1
2

10
18

18 I M
19 I A
20 K K A

2
3
3

2
2
3

3
3
3

3
2
3

1
2
3

2
3
3

2
2
3

3
2
3

18
19
24

21 K W K
22 K R
23 K N

3
3
3

3
3
3

3
2
1

3
3
2

3
3
2

3
3
3

3
2
2

3
2
2

24
21
18

24 L L R

2

2

1

2

2

3

2

2

16

25 MM S I

1

1

2

1

1

2

2

1

11

26 M A P P

2

2

2

1

1

2

2

1

13

27 M A F

3

3

2

2

3

2

2

2

19

28 M T H

1

1

1

1

1

2

2

2

11

29 Y A P

1

1

1

1

1

1

1

2

9

30 R S

10

2

2

2

1

1

1

1

1

11

31

SWF

3

3

3

3

3

3

3

3

24

32

ZH

1

2

2

1

1

2

1

1

11

33 S A O

2

3

3

3

3

3

3

3

23

34 S M

2

2

2

2

2

3

2

2

17

35 D I
36 S M

2
1

2
1

2
1

2
2

1
1

3
1

2
1

2
1

16
9

258
37 A H R
38 E N

1
2

1
2

1
3

2
2

1
2

1
2

1
2

1
2

9
17

39 R

1

2

2

1

1

1

1

2

11

40 D A

2

2

3

2

2

1

2

2

16

Jumlah

84

83

88

75

70

90

74

75

639

Rata-rata

2.1

2.07
5

2.2

1.875

1.75

2.25

1.85

1.875

15.975

Criteria

Cukup

Semarang, 25 Maret2013
Observer

Ika Siti Pramita
NIM 1401409232
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
SIKLUS KEDUA
NO.

NAMA SISWA

INDIKATOR
1

2

3

4

5

JUMLAH
6

7

8

1 ALB

2

2

2

2

1

2

3

2

16

2 AHE
3 MF

2
2

2
2

2
1

3
2

2
2

3
3

3
1

3
2

20
15

4 ALN

3

3

2

3

3

3

2

3

22

5 ARCP

3

3

3

3

3

3

2

3

23

6 ABP

2

2

2

2

2

2

3

2

17

7 AM
8 ARJA

3
3

2
3

2
3

2
3

1
3

2
3

1
3

2
3

15
24

9 DZP

4

4

4

4

3

4

4

3

30

DSA

3

3

4

4

3

4

4

3

28

11 A E
12 E A P

3

2

2

3

2

3

2

2

19

3

3

3

3

3

3

2

3

23

13

10

3

2

2

3

3

4

2

3

22

14 G E M

3

3

3

3

3

3

3

3

24

15 H F F

1

1

1

1

2

1

1

1

9

16 H S P

2

2

2

2

2

3

3

2

18

17 H K A

2

3

3

3

3

3

2

3

22

18 I M

2

2

2

3

3

3

3

2

20

19 I A

2

3

3

3

3

3

3

3

23

20 K K A

4

4

4

4

3

4

4

3

30

21 K W K

3

3

3

4

3

4

4

3

27

22 K R

3

3

3

3

2

3

3

2

22

23 K N

3

3

2

4

3

3

3

2

23

24

LLR

2

3

2

2

2

2

2

2

17

25

MM S I

2

1

1

1

1

2

1

1

10

26

MAPP

2

2

2

3

2

3

2

2

18

27

MAF

4

4

3

4

2

4

3

2

26

28

MTH

3

2

2

2

2

2

2

2

17

29 Y A P

1

1

1

1

1

1

1

1

8

30 R S

2

2

2

1

1

2

3

1

14

31 S W F

4

4

3

3

3

4

4

3

28

32 Z H

2

2

2

1

1

2

3

2

15

33 S A O

4

4

4

4

3

4

4

3

30

34 S M

3

3

3

3

2

3

3

2

22

35 D I

2

2

2

2

2

3

3

2

18

36 S M

1

1

1

2

1

2

1

1

10

FFS

260
1

1

1

1

1

2

1

1

9

38

EN

3

2

2

2

2

2

3

2

18

39

R

2

2

2

2

2

2

2

2

16

40

DA

2

2

2

2

2

2

3

2

17

37 A H R

Jumlah

101

98

93

103

88

111

102

89

785

Rata-rata

2.5

2.4

2.3

2.6

2.2

2.8

2.5

2.2

19.6

Kriteria

Baik

Semarang, 26 Maret2013
Observer

Ika Siti Pramita
NIM 1401409232
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
SIKLUS KETIGA
NO.

NAMA SISWA

INDIKATOR

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

8

1 ALB

2

2

2

2

2

2

2

2

16

2 AHE
3 MF

2
2

2
2

3
2

3
2

3
2

2
2

3
2

3
2

21
16

4 ALN

3

3

2

3

3

3

2

3

22

5 ARCP

3

3

3

3

3

3

4

3

25

6 ABP

2

2

1

2

2

2

2

3

16

7 AM
8 ARJA

2
3

2
2

2
3

2
2

2
2

2
3

2
3

2
2

16
20

9 DZP

4

4

4

4

4

4

4

3

31

DSA

3

4

4

4

4

4

3

3

29

11 A E
12 E A P

2

2

2

3

3

2

3

2

19

3

3

3

3

3

3

3

3

24

13

10

4

3

2

4

3

4

4

3

27

14 G E M

2

3

3

2

2

4

4

3

23

15 H F F

2

2

1

2

2

2

2

2

15

16 H S P

2

2

2

2

2

2

2

2

16

17 H K A

2

3

3

3

3

3

3

3

23

18 I M

2

2

2

3

3

3

3

3

21

19 I A

3

2

2

3

3

3

3

2

21

20 K K A

4

3

4

4

4

4

2

3

28

21 K W K

3

3

4

2

4

4

4

3

27

22 K R

3

3

3

4

2

3

3

3

24

23 K N

3

2

3

3

3

3

3

3

23

24

LLR

3

2

2

2

2

2

2

2

17

25

MM S I

2

2

2

3

3

2

2

2

18

26

MAPP

2

2

2

2

2

3

2

2

17

27

MAF

3

3

3

3

2

3

3

2

22

28

MTH

2

2

2

2

3

2

2

3

18

29 Y A P

2

2

1

2

2

2

2

2

15

30 R S

2

2

2

2

2

2

2

2

16

31 S W F

4

3

3

3

3

4

3

2

25

32 Z H

2

3

2

2

2

4

2

3

20

33 S A O

4

2

4

4

4

2

3

2

25

34 S M

3

3

3

3

3

3

3

3

24

35 D I

3

3

3

2

2

3

2

2

20

36 S M

2

2

1

2

2

1

2

2

14

FFS
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37 A H R

2

2

1

2

2

1

2

2

14

38 E N

3

3

3

2

2

3

2

2

20

39 R
40 D A

2
3

3
3

1
3

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

16
19

Jumlah
Rata-rata
Kriteria

105

101

2.625 2.525

98

105

104

108

104

98

823

2.45

2.625

2.6

2.7

2.6

2.45

20.575

Baik

Semarang, 8 April2013
Observer

Ika Siti Pramita
NIM 1401409232
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Rekapitulasi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara
Siklus Pertama
Tingkat kemampuan
No.

1

2

3

4

Jumlah
skor

Indikator

Rata-rata
skor

Persentase

Kategori

1.

Pemilihan Kata

3

22

15

0

92

2,3

58%

Kurang

2.
3.

Pelafalan Kalimat
Sikap Siswa dan
Keberanian
Ketepatan Isi yang
Dibicarakan
Kelancaran saat
Berbicara

5

11

24

0

99

2,5

62%

Cukup

4

10

26

0

102

2,6

65%

Baik

3

14

21

3

105

2,6

66%

Baik

4

17

18

1

95

2,4

60%

Cukup

4.
5.

Jumlah skor total

495

12,37

Rata-rata skor

24,75

2,4

Persentase

60%

Kategori

Cukup

Rekapitulasi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara
Siklus Kedua
No

Indikator

Skor Penilaian
1

2

3

4

Jumlah
Skor

Rata-rata
skor

PersenTase

Kategori

1

Pemilihan Kata

0

20

14

6

106

2,6

66%

Baik

2

Pelafalan Kalimat

0

11

28

1

110

2,7

69%

Baik

3

Sikap Siswa dan
Keberanian
Ketepatan Isi yang
Dibicarakan
Kelancaran
saat
Berbicara
Jumlah

1

8

23

9

119

3

73%

Baik

2

16

21

1

101

2,5

63%

Cukup

13

7

19

1

88

2,2

55%

Kurang

4
5

Rata-rata
Prosentase Rata-rata
Aktivitas Siswa
Kategori

522

13

26,1

2,6
70%
Baik
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Rekapitulasi Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara
Siklus Ketiga
No

Indikator

1

Skor Penilaian
2
3

4

Jumlah
Skor

Rata-rata
skor

PersenTase

Kategori

1

Pemilihan Kata

0

19

18

3

104

2,6

65%

Baik

2

Pelafalan Kalimat

0

8

31

1

113

2,8

70%

Baik

3

Sikap Siswa dan
Keberanian
Ketepatan Isi yang
Dibicarakan
Kelancaran
saat
Berbicara
Jumlah

\0

6

31

3

117

2,9

73%

Baik

0

12

27

1

109

2,5

68%

Baik

0

16

24

0

104

2,6

65%

Baik

4
5

Rata-rata

547

13,6

27, 35

2,7

Prosentase Rata-rata
Aktivitas Siswa
Kategori

80%
Baik

Semarang, 9 April 2013
Mengetahui,
Guru Kelas

Guru Praktikan

Teguh Santoso
NIP. -

Hanifah Yuniarti
NIM. 1401409075
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Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara
Siklus Pertama
NO.

NAMA SISWA

INDIKATOR

JUMLAH

1

2

3

4

5

Nilai

Kualifikasi

1

ALB

2

2

2

2

2

10

50

Tidak Tuntas

2

AHE

2

1

2

1

2

8

40

Tidak Tuntas

3

MF

2

3

3

2

2

12

60

Tidak Tuntas

4

ALN

3

3

3

2

3

14

70

Tuntas

5

ARCP

2

2

3

3

4

14

70

Tuntas

6

ABP

3

2

3

3

3

14

70

Tuntas

7

AM

1

2

2

2

2

9

45

Tidak Tuntas

8

ARJA

3

3

2

3

3

14

70

Tuntas

9

DZP

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

10

DSA

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

11

1

3

3

2

2

11

55

Tidak Tuntas

12

AE
EAP

3

2

3

3

3

14

70

Tuntas

13

FFS

3

3

3

2

3

14

70

Tuntas

14

GEM

3

3

3

4

1

14

70

Tuntas

15

HFF

2

2

2

2

2

10

50

Tidak Tuntas

16

HSP

2

2

2

3

1

10

50

Tidak Tuntas

17

HKA

3

3

3

3

2

14

70

Tuntas

18

IM

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

19

IA

3

3

3

3

2

14

70

Tuntas

20

KKA

3

3

3

4

2

15

75

Tuntas

21

KWK

3

3

3

4

1

14

70

Tuntas

22

KR

3

3

3

3

2

14

70

Tuntas

23

KN

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

24

LLR

2

1

1

2

2

8

40

Tidak Tuntas

25

MM S I

2

1

2

3

3

11

55

Tidak Tuntas

26

MAPP

3

3

3

3

2

14

70

Tuntas

27

MAF

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

28

MTH

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

29

YAP

2

3

2

2

2

11

55

Tidak Tuntas

30

RS

2

3

3

2

2

12

60

Tidak Tuntas

31

SWF

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

32

ZH

2

3

2

2

2

11

55

Tidak Tuntas

33

SAO

3

2

3

3

3

14

70

Tuntas

34

SM

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

35

DI

3

3

3

2

3

14

70

Tuntas

36

SM

2

1

3

1

2

9

45

Tidak Tuntas

37

AHR

1

2

1

2

2

8

40

Tidak Tuntas

266
38

EN

3

3

2

3

3

14

70

Tuntas

39

R

2

1

1

2

3

9

45

Tidak Tuntas

40

DA

2

2

1

3

1

9

45

Tidak Tuntas

Nilai Rata-rata
Ketuntasan Klasikal
Ketidaktuntasan Klasikal

:57,5
: 60%
:40%
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Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara
Siklus Kedua
NO. NAMA SISWA

INDIKATOR

JUMLAH

Nilai

Kualifikasi

1

2

3

4

5

1 ALB

2

2

3

2

2

11

55 Tidak Tuntas

2 AHE

2

2

1

3

2

10

50 Tidak Tuntas

3 MF
4 ALN

3
3

3
4

2
2

3
2

3
3

14
14

70

Tuntas

70

Tuntas

5 ARCP

4

3

3

2

2

14

70

Tuntas

6 ABP

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

7 AM

2

2

3

3

1

11

55 Tidak Tuntas

8 ARJA
9 DZP

4
3

3
3

4
4

3
3

1
1

15
14

75

Tuntas

70

Tuntas

10 D S A

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

11 A E
12 E A P

3

3

3

2

3

14

70

Tuntas

4

3

2

2

3

14

70

Tuntas

13 F F S
14 G E M

2
2

2
3

4
3

3
3

3
3

14
14

70

Tuntas

70

Tuntas

15 H F F

2

3

3

1

1

10

50 Tidak Tuntas

16 H S P

4

3

3

3

1

14

70

Tuntas

17 H K A

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

18 I M

2

3

4

2

3

14

70

Tuntas

19 I A

2

3

4

3

3

15

75

Tuntas

20 K K A

4

3

4

2

3

16

80

Tuntas

21 K W K

2

3

3

3

3

14

Tuntas

22 K R

3

3

3

3

2

14

70
70

23 K N

3

3

3

3

2

14

70

Tuntas
Tidak Tuntas

Tuntas

24

LLR

3

2

2

2

3

12

60

25

MM S I

2

2

3

3

2

12

60 Tidak Tuntas

26 M A P P

2

3

4

2

3

14

70

Tuntas

27 M A F

4

3

4

2

1

14

70

Tuntas

28 M T H

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

29 Y A P

2

2

3

3

1

11

55 Tidak Tuntas

30 R S

3

2

2

2

1

10

50 Tidak Tuntas

31 S W F

3

2

3

2

4

14

70

32 Z H

2

3

2

2

1

10

50 Tidak Tuntas

33 S A O

3

3

3

4

1

14

70

Tuntas

34 S M

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

35 D I
36 S M

3
2

3
3

3
2

3
2

2
1

14
10

70

Tuntas

37 A H R

3

3

3

1

1

11

Tuntas

Tidak Tuntas

50
55 Tidak Tuntas
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38 E N

3

3

3

2

3

14

70

39 R

2

2

2

3

1

10

3
2
:65
:70%
:30%

4

2

3

14

50 Tidak Tuntas
Tuntas
70

40 D A
Nilai Rata-rata
Ketuntasan Klasikal
Ketidaktuntasan Klasikal

Tuntas
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Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara
Siklus Ketiga
NO. NAMA SISWA

INDIKATOR

JUMLAH

Nilai

Kualifikasi

1

2

3

4

5

1 ALB

2

3

2

2

3

12

60

2 AHE
3 MF

2
3

2
3

2
3

3
3

2
2

11
14

55

Tidak Tuntas

70

Tuntas

4 ALN

3

2

3

3

3

14

70

Tuntas

5 ARCP

3

3

3

3

2

14

70

Tuntas

6 ABP

3

3

3

3

2

14

70

Tuntas

7 AM

2

2

3

2

2

11

55

Tidak Tuntas

8

3

3

3

3

2

14

70

Tuntas

9 DZP

3

3

3

3

2

14

70

Tuntas

10 D S A

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

11 A E
12 E A P

3

3

3

2

3

14

70

Tuntas

3

3

3

3

2

14

70

Tuntas

13 F F S

3

4

3

2

2

14

70

Tuntas

14 G E M

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

15 H F F

2

2

3

2

2

11

55

Tidak Tuntas

16 H S P

3

3

3

3

2

14

70

Tuntas

17 H K A

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

18 I M

3

3

3

2

3

14

70

Tuntas

19 I A

3

3

2

3

3

14

70

Tuntas

20 K K A

4

3

4

3

3

17

85

Tuntas

21 K W K

4

2

3

3

3

15

75

Tuntas

22 K R

3

2

3

3

3

14

70

Tuntas

23 K N

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

24

LLR

3

2

3

2

2

12

60

Tidak Tuntas

25

MM S I

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

26 M A P P

3

3

3

2

3

14

70

Tuntas

27 M A F

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

28 M T H

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

29 Y A P

2

2

2

2

2

10

50

Tidak Tuntas

30 R S

3

3

3

2

3

14

70

Tuntas

31 S W F

4

3

3

3

3

16

80

Tuntas

32 Z H

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

33 S A O

3

3

4

4

3

17

85

Tuntas

34 S M

2

3

4

3

2

14

70

Tuntas

35 D I

3

3

3

3

2

14

70

Tuntas

36 S M

2

3

2

2

3

12

60

Tidak Tuntas

ARJA

Tidak Tuntas
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37 A H R

2

3

2

2

2

11

55

Tidak Tuntas

38 E N

2

3

3

3

3

14

Tuntas

39 R

2

3

3

3

3

14

70
70

2

3

3

3

3

14

70

Tuntas

40

DA

Nilai Rata-rata
Ketuntasan Klasikal
Ketidaktuntasan Klasikal

:70
:80%
:20%

Tuntas
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REKAPITULASI HASIL KETERAMPILAN BERBICARA
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

NAMA
ALB
AHE
MF
ALN
ARCP
ABP
AM
ARJA
DZP
DSA
AE
EAP
FFS
GEM
HFF
HSP
HKA
IM
IA
KKA
KWK
KR
KN
LLR
MM S I
MAPP
MAF
MTH
YAP
RS
SWF
ZH
SAO
SM
DI
SM
AHR
EN
R
DA

I
50
40
60
70
70
70
45
70
70
70
55
70
70
70
50
50
70
70
70
75
70
70
70
40
55
70
70
70
55
60
70
55
70
70
70
45
40
70
45
45

Kualifikasi
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

II
55
50
70
70
70
70
55
75
70
70
70
70
70
70
50
70
70
70
75
80
70
70
70
60
60
70
70
70
55
50
70
50
70
70
70
50
55
70
50
70

SIKLUS
Kualifikasi
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas

III
60
55
70
70
70
70
55
70
70
70
70
70
70
70
55
70
70
70
70
85
75
70
70
60
70
70
70
70
50
70
80
70
85
70
70
60
55
70
70
70

Kualifikasi
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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Semarang, 9 April 2013
Mengetahui,
Guru Kelas

Teguh Santoso
NIP. -

Guru Praktikan

Hanifah Yuniarti
NIM. 1401409075
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CATATAN LAPANGAN
TENTANG PENERAPAN MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN VIDEO
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA
SISWA KELAS III SDN KARANGANYAR 02 SEMARANG
SIKLUS 1
Nama SD
: SDN Karanganyar 02 Semarang
Kelas
:V
Subyek
: Guru, Murid, Proses Pembelajaran
Petunjuk
: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan proses
pembelajaran keterampilan berbicara melalui model Think Pair Share dengan
video pembelajaran!
Catatan
:
1. Pembelajaran dimulai jam 0700. Guru mengecek perlengkapan pembelajaran di dalam
kelas.
2. Guru membuka pelajaran dengan berdo’a dan melakukan presensi. Dari hasil presesnsi
didapatkan informasi bahwa seluruh siswa sudah hadir di kelas.
3. Siswa segera menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran.
4. Ruangan sudah ditata sedemikian rupa. LCD diletakkan pada posisi yang tepat.
5. Ada 6 siswa yang masih gaduh.
6. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada Siswa “ Siapa yang pernah melihat
berita banjir ?Semua siswa menjawab sudah dan jawaban singkat dengan mengangkat
tangannya.
7. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran.
8. Siswa dan guru saling tanya jawab tentangkomunikasi. “Untuk memberikan informasi
kepada sudara yang jauh dibutuhkan alat komunikasi, apa saja alat yang bisa
digunakan? Coba sebutkan alat yang bisa digunakan? , Siswa menyebutkan dengan
bersama-sama sehingga jawaban tidak terdengar dengan jelas. Guru meminta salah
satu untuk tunjuk jari menjawab pertanyaan. Guru memberi balikan dari respon siswa
dengan mengatakan, Anakku pintar-pintar.
9. Ada 6 siswa yang kurang antusias karena guru kurang memberikan perhatian.
10. Guru mengkondisikan kelas dan melanjutkan peembelajaran.
11. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok tiap kelompok terdiri dari 2 anak.
Pembentukan kelompok berpasangan
12. Siswa memperhatikan video yang ditayangkan guru.
13. Siswa secara berkelompok mendiskusikan mengenai praktek bertelepon.
14. Guru membuat diskusi kelas. Beberapa siswa maju untuk mempraktekkan dialog
percakapan.
15. Guru memberikan penguatan secara verbal “kalian sudah bagus”, “hebat.”
16. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, apabila ada yang belum dipahami.
17. Siswa dibimbing guru melakukan refleksi pembelajaran. Sebagian besar siswa masih
belum berani untuk mengungkapkan pendapatnya
18. Siswa mengerjakan soal evaluasi (individu). Guru mengawasi sebagian siswa yang
membuat gaduh dalam kelas.
Semarang, 8 April 2013
Observer

Ika Siti Pramita
1401409232
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN
SIKLUS 1
Berdasarkan catatan lapangan kegiatan guru dalam pembelajaan adalah sebagai berikut:
1. Guru sudah baik dalam mengkondisikan kelas. Guru sudah melakukan presensi
dengan mengecek kehadiran siswa sebelum pembelajaran dimulai.
2. Guru juga telah memepersiapakan media pembelajran dengan baik. Guru harus
mengecek keadaan proyektor terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai.
3. Guru melakukan apersepsi dengan baik.
4. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran masih menggunakan bahasa yang sulit
dipahami siswa.
5. Guru kurang runtut dalam menyampaikan materi.
6. Guru telah membimbing pembentukan kelompok, tetapi kelompok yang terbentuk
masih homogen.
7. Guru telah melakukan tanya jawab dengan baik. Masing masing kelompok telah di
bimbing guru jika ada kesulitan.
8. Guru telah memeberikan penguatan dengan baik. Penguatan yang dilakukan guru
berupa penguatan verbal, dan gestural.
9. Guru sudah memberikan umpan balik, tetapi belum jelas.
10. Guru telah menyimpulkan pelajaran, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan
pelajaran yanga telah dilakukan.
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran sudah
berjalan dengan cukup baik. Guru sudah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran secara
runtut dan mampu memotivasi siswa, sehingga siswa terlihat senang dan lebih aktif selama
pembelajaran. Tim kolaborator memberi masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan
proses pembelajaran berikutnya.

275

CATATAN LAPANGAN
TENTANG PENERAPAN MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN VIDEO
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA
SISWA KELAS III SDN KARANGANYAR 02 SEMARANG
SIKLUS 2
Nama SD
: SDN Karanganyar 02 Semarang
Kelas
:V
Subyek
: Guru, Murid, Proses Pembelajaran
Petunjuk
: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan proses
pembelajaran keterampilan berbicara melalui model Think Pair Share dengan
video pembelajaran!
Catatan
:
1. Pembelajaran dimulai jam 07.00. Guru mengecek perlengkapan pembelajaran di dalam
kelas.
2. Guru membuka pelajaran dengan berdo’a dan melakukan presensi dengan bertanya
adakah siswa yang tidak masuk hari ini.
3. Siswa segera menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran.
4. Ada 2 siswa yang masih gaduh. Guru belum mampu menjadikan kondisi belajar
optimal.
5. Guru mengawali pembelajaran dengan melakukan apersepsi. Apersepsi yang dilakukan
guru relevan dengan materi dengan mengajak bernyayi lagu anak-anak “Tik-Tik”.
6. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran.
7. Guru melakukan tanya jawab tentang peristiwa alam yang sering terjadi di Indonesia.
Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab.
8. Ada 2 siswa yang kurang antusias.
9. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok tiap kelompok terdiri dari 2 anak.
Pembentukan kelompok berpasangan
10. Siswa di dalam kelompoknya memperhatikan video yang ditayangkan guru.
11. Siswa bersama kelompknya berdiskusi
12. Guru membimbing siswa tetapi bimbingan yang diberikan kurang merata.
13. Guru membuat diskusi kelas. Ada siswa yang gaduh dan mengganggu siswa lain.
14. Siswa maju untuk mempresentasikan hasil diskusi
15. Guru memberikan penguatan secara gestural dengan mengacungkan jempolnya kepada
siswa.
16. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, apabila ada yang belum dipahami.
17. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan. Sebagian
besar siswa masih belum berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Dua siswa berani
mengutarakan dan menyimpulkan.
18. Siswa dibimbing guru melakukan refleksi pembelajaran. Sebagian besar siswa masih
belum berani untuk mengungkapkan pendapatnya.
19. Siswa mengerjakan soal evaluasi (individu). Guru menegur siswa yang menyontek
temannya.
20. Pembelajaran di akhiri dan siswa dipersilakan untuk istirahat.
Semarang, 8 April 2013
Observer

Ika Siti Pramita
1401409232
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN
SIKLUS 2
Berdasarkan catatan lapangan kegiatan guru dalam pembelajaan adalah sebagai berikut:
1. Guru sudah baik dalam mengkondisikan kelas. Guru sudah melakukan presensi
dengan mengecek kehadiran siswa sebelum pembelajaran dimulai.
2. Guru juga telah memepersiapakan media dan sumber belajar dengan baik.
3. Guru melakukan apersepsi dengan baik.
4. Dalam membentuk kelompok masih homogen.
5. Masing-masing kelompok telah di bimbing guru jika ada kesulitan. Guru juga
membantu siswa jika membutuhkan.
6. Guru telah memeberikan penguatan dengan baik. Penguatan yang dilakukan guru
berupa penguatan verbal, dan gestural.
7. Guru sudah memberikan umpan balik, tetapi belum jelas.
8. Guru telah menyimpulkan pelajaran, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan
pelajaran yanga telah dilakukan.
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran sudah
berjalan dengan baik. Guru sudah melaksananakan langkah-langkah pembelajaran secara
runtut dan mampu memotivasi siswa, sehingga siswa terlihat senang dan lebih aktif selama
pembelajaran.
Berdasarkan masukan dari tim kolaborator, proses pembelajaran pada siklus 2 sudah
berjalan baik tetapi masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pada
pembelajaran berikutnya dapat meningkat lebih baik lagi.
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CATATAN LAPANGAN
TENTANG PENERAPAN MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN VIDEO
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA
SISWA KELAS III SDN KARANGANYAR 02 SEMARANG
SIKLUS 3
Nama SD
: SDN Karanganyar 02 Semarang
Kelas
:V
Subyek
: Guru, Murid, Proses Pembelajaran
Petunjuk
: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan proses
pembelajaran keterampilan berbicara melalui model Think Pair Share dengan
video pembelajaran!
Catatan
:
1. Pembelajaran dimulai jam 07.00. Guru mempersiapkan media sebelum pembelajaran
dimulai.
2. Guru membuka pelajaran dengan salam, do’a dan melakukan presensi dengan
menanyakan siswa yang tidak masuk.
3. Siswa duduk ditempat duduk masing-masing dan segera menyiapkan alat tulis dan
buku pelajaran.
4. Ada 2 siswa yang masih gaduh ketika awal pembelajaran. Guru belum mampu
menjadikan kondisi belajar optimal.
5. Guru mengawali pembelajaran dengan melakukan apersepsi. Apersepsi yang dilakukan
guru adalah “Siapa yang pernah melihat berita prakiraan cuaca ditelevisi ataupun surat
kabar?”
6. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. Guru mengemukakan tujuan
pembelajrannya tidak menarik.
7. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok tiap kelompok terdiri dari 2 anak.
Pembentukan kelompok dengan teman sebangku
8. Siswa di dalam kelompoknya memperhatikan video yang ditayangkan guru.
9. Siswa secara bergantian menceritakan pengalamnya mengenai peristiwa alam yang
pernah dialami ataupun dilihat dan didengar.
10. Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan.
11. Guru membuat diskusi kelas. Guru memotivasi kelompok lain untuk turut serta
menyampaikan gagasannya.
12. Guru memberikan penguatan verbal dan gestural.
13. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, apabila ada yang belum dipahami.
14. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan. Siswa
menyimpulkan dengan baik.
15. Siswa dibimbing guru melakukan refleksi.
16. Siswa mengerjakan soal evaluasi (individu). Guru mengawasi siswa yang membuat
gaduh di kelas.
17. Pembelajaran di akhiri dan siswa dipersilakan untuk istirahat.
Semarang, 8 April 2013
Observer

Ika Siti Pramita
1401409232
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN
SIKLUS 3
Berdasarkan catatan lapangan kegiatan guru dalam pembelajaan adalah sebagai berikut:
1. Guru sudah baik dalam mengkondisikan kelas.
2. Guru juga telah memepersiapakan media dan sumber belajar dengan baik.
3. Guru melakukan apersepsi dengan baik. Apersepsi yang diberikan relevan dengan
materi.
4. Guru telah membimbing pembentukan kelompok, guru juga telah mengubah cara
menentukan kelompok, tetapi kelompok yang terbentuk masih homogen.
5. Masing-masing kelompok telah di bimbing guru jika ada kesulitan. Guru juga
membantu siswa jika membutuhkan.
6. Guru telah memeberikan penguatan dengan baik. Penguatan yang dilakukan guru
berupa penguatan verbal, dan gestural. Penguatan verbal berupa perkataan “bagus,”
“lanjutkan.” Penguatan gestural berupa acungan jempol.
7. Guru sudah memberikan umpan balikdengan jelas, tetapi belum mengembalikan hasil
pekerjaan siswa.
8. Guru telah menyimpulkan pelajaran, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan
pelajaran yanga telah dilakukan.
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran sudah
berjalan dengan baik. Guru sudah melaksananakan langkah-langkah pembelajaran secara
runtut dan mampu memotivasi siswa, sehingga siswa terlihat senang dan lebih aktif selama
pembelajaran.
Berdasarkan masukan dari tim kolaborator, proses pembelajaran pada siklus 3 sudah
berjalan sangat baik tetapi masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar
pada pembelajaran berikutnya dapat meningkat lebih baik lagi.
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HASIL WAWANCARA GURU

Nama Guru
Hari/Tanggal
1.

2.

3.

4.

5.

: Teguh Santoso, S.Pd
: Senin, 8 Maret 2013

Apakah menurut Anda pembelajaran keterampilan berbicara melalui model Think Pair Share
dengan video pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan sintaks pembelajaran
tersebut?
Jawab : Pembelajaran yang baru saja dilaksanakan dengan menggunakan model Think Pair
Share dengan video pembelajaran sudah sesuai dengan sintaks pembelajaran. Guru melakukan
proses pembelajaran dengan baik yang berimplikasi pada aktivitas siswa menjadi baik. Siswa
antusias dan sangat gembira mengikuti pembelajaran.
Apakah menurut Anda model Think Pair Share dengan video pembelajaran cocok
diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia (keterampilan berbicara)?
Jawab : model Think Pair Share dengan video pembelajaran cocok diterapkan untuk
meningkatkan keterampilan berbicara. Siswa dapat mengungkapkan gagasannya dengan baik.
Siswa juga terbantu dalam mengidentifikasi masalah melalui video yang ditayangkan guru.
Adakah kelebihan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia (keterampilan berbicara)
menggunakan model Think Pair Share dengan video pembelajaran yang dilaksanakan?
Sebutkan!
Jawab : Kelebihan guru dalam pembelajaran yaitu: guru telah melakukan sintaks pembelajaran
dengan baik; dan guru juga telah melakukan variasi pembelajaran setiap pertemuan sehingga
siswa tidak bosan.
Adakah kekurangan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia (keterampilan berbicara)
menggunakan model Think Pair Share dengan video pembelajaran yang dilaksanakan?
Jawab: Kekurangan yang dilakukan guru yaitu: terkadang guru kurang tegas terhadap anak yang
melakukan kesalahan; bimbingan yang di berikan guru masih kurang.
Sebutkan saran-saran menurut Anda agar model Think Pair Share dengan video
pembelajaran dalam pembelajaran keterampilan berbicara yang dilaksanakan ini bisa lebih baik
lagi!
Jawab : Penerapan sanksi yang tepat jika siswa terlalu melanggar aturan .

Kesimpulan:
Guru telah melakukan pembelajaran melalui model Think Pair Share dengan video
pembelajaransesuai dengan sintaksnya. Pengunaan model Think Pair Share dengan video
pembelajarann menjadikan siswa dapat dengan bebas mengemukakan pendapatnya dengan baik.
Siswa yang kesulitan dalam mengemukakan gagasannya juga terbantu melalui video
pembelajaran yang ditayangkan guru. Ada beberapa kekurangan yang dilakukan guru, dapat
ditutupi dengan memberikan sanksi yang tepat jika siswa melanggar aturan permainan.
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Lampiran 6. Foto-foto Penelitian

1. Guru memberikan apersepsi (keterampilan membuka pelajaran)

2. Guru menayangkan video pembelajaran di dalam pembelajaran
(keterampilan mengelola kelas/ keterampilan mengadakan variasi)

3. Siswa mengamati video pembelajaran yang telah ditanyangkan guru
(visual activities, listening activities)
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4. Guru mengajukan pertanyaaan atau masalah yang dikaitkan dengan materi yang akan
dibahas sesuai dengan video pembelajaran yang telah ditayangkan
(keterampilan bertanya)

5. Siswa memikirkan jawabannya pertanyaan secara individual. (Think)
(mental activities)

6. Siswa berkelompok berpasangan untuk berdiskusi .
(oral activities dan mental activities)
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7. Siswa menyatukan jawaban pada tahap diskusi berpasangan. (Pair)
(writing activities dan mental activities)

8. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi dengan keseluruhan kelas yang
telah mereka bicarakan pada tahap berpasangan sebelumnya (Share)
(oral dan emotional activities)

9. Siswa dibantu oleh guru memberikan kesimpulan.(oral activities)

