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ABSTRAK 
 

Yuniati, Asri. 2013. Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerita melalui 

Metode Numbered Heads Together dengan Media Audio pada Siswa 

Kelas V SDN Sampangan 01 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing (1) Drs. Umar Samadhy, M.Pd, dan Pembimbing 

(2)  Drs. Sukardi, M.Pd. 

 

Berdasarkan hasil observasi di SDN Sampangan 01 Kota Semarang 

ditemukan beberapa permasalahan dalam pembelajaran di kelas V yang me-

ngakibatkan hasil belajar siswa rendah. Diantaranya yaitu pembelajaran masih 

berpusat pada guru, masih digunakannya metode yang kurang bervariasi, belum 

tersedianya fasilitas berupa media. dan pencapaian hasil belajar yang rendah. 

Untuk meningkatkan keterampilan menyimak cerita di kelas V tersebut peneliti 

menerapkan metode pembelajaran Numbered Heads Together dengan 

menggunakan media Audio. Dengan Rumusan masalah penelitian ini adalah 

apakah melalui metode Nunbered Heads Together dengan media Audio dapat 

meningkatkan keterampilan menyimak cerita pada siswa kelas V SDN 

Sampangan 01 Semarang?. Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 

meningkatkan keterampilan menyimak cerita pada siswa kelas V SDN 

Sampangan 01 Semarang. 

Penelitian dilaksanakan dalam 4 siklus. Setiap siklus terdiri dari 1 

pertemuan. Subjek penelitiannya adalah guru dan siswa kelas V SDN Sampangan 

01 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan nontes. Analisis 

data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada siklus 

I memperoleh skor dengan kategori baik, siklus II memperoleh skor dengan 

kategori baik, siklus III memperoleh skor dengan kategori sangat baik, dan siklus 

IV diperoleh skor dengan kategori sangat baik  (2) Aktivitas siswa pada siklus I 

diperoleh rata-rata skor dengan kategori baik, siklus II memperolaeh skor dengan 

kategori baik, siklus III memperoleh skor dengan kategori baik, dan siklus IV 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik. (3) Keterampilan menyimak siklus 

I rata-rata diperoleh skor dengan kategori cukup, siklus II diperoleh skor dengan 

kategori baik, dan siklus III diperoleh skor dengan kategori baik, dan siklus IV 

diperoleh skor dengan kategori sangat baik. (4) Hasil belajar siswa pada siklus 

I,II, III dan IV selalu mengalami peningkatan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui metode Numbered Heads 

Togehter dengan media Audio dapat meningkatkan keterampilan Menyimak 

Cerita meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Saran 

dari penelitian ini adalah bahwa metode Numbered Heads Together dengan Media 

Audio dapat meningkatkan keterampilan Menyimak Cerita 

 

Kata kunci : Menyimak Cerita, Numbered Heads Together, Audio  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

  Berdasarkan Standar Kompetensi Dasar dan Kompetensi Dasar Tingkat 

SD/ MI dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa standar 

kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi minimal 

peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, ketrampilan 

berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar 

kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik  untuk memahami dan 

merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global ( KTSP, 2006: 317). 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai 

dengan etika yang berlaku, baik secara lisan 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
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budaya dan intelektual manusia Indonesia. Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa 

Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra 

yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut: mendengarkan, berbicara, membaca 

dan menulis (KTSP, 2006: 317-318). 

Keterampilan berbahasa terdiri dari empat aspek, yaitu keterampilan 

menyimak, berbicara, menulis dan membaca. Menurut Tarigan (2006: 2.7) 

menyimak merupakan proses yang mencakup kegiatan mendengar, meng-

identifikasi, menginterpretasi bunyi bahasa, kemudian menilai hasil interpretasi 

makna dan menanggapi pesan yang tersirat di dalam wahana bahasa tersebut. 

Meningkatkan keterampilan menyimak berarti pula membantu meningkatkan 

kualitas berbicara seseorang. Umumnya seorang anak akan megunakan bahasa 

yang didengar serta disimaknya. Dengan menyimak, seseorang akan mengetahui 

informasi yang disampaikan oleh orang lain secara akurat. Diharapkan dengan 

menjadi penyimak yang baik, orang tersebut dapat menyampaikan informasi 

secara baik pula. Keempat keterampilan tersebut saling berhubungan dan 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menyimak cerita 

merupakan suatu kegiatan menyimak yang bertujuan agar siswa dapat memahami 

dan memaknai cerita yang didengarkan dengan cermat, cepat dan tepat. 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional 

(2007), menunjukan bahwa masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan pem-

belajaran Bahasa Indonesia. Saat proses pembelajaran guru masih menggunakan 

metode ceramah dalam setiap penyampaian materi, guru belum menerapkan 

metode yang bervariasi dan belum mengoptimalkan penggunaan media. Begitu 
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juga siswa belum cukup aktiv dalam proses pembelajaran. Aktivitas siswa masih 

berupa mendegarkan penjelasan dari guru, dilanjutan dengan mengerjakan soal.  

Temuan Depdiknas di atas sesuai dengan masalah yang saat ini muncul di 

SDN Sampangan 01 Semarang. Hal ini didukung berdasarkan hasil kolaborasi di 

SDN Sampangan 01 Semarang siswa kelas V pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia. Berdasarkan refleksi awal yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 

2012 sampai dengan 20 Oktober 2012 Permasalahan yang dijumpai adalah 

sebagai berikut pembelajaran masih didominasi oleh guru, guru masih 

menggunakan metode yang kurang bervariasi, dan belum mengoptimalkan 

penggunaan media. Siswa kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran.  

Permasalahan yang muncul tersebut diperkuat dengan bukti kualitatif mata 

pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas V SDN Sampangan 01 di bawah 

Kriteria Kentutasan Minimal (KKM) yaitu 65. Data hasil belajar keterampilan 

menyimak ditunjukan dengan  nilai terendah 41,7 dan nilai tertinggi 83,3 dengan 

rerata kelas 58,4, 42,5% atau 23 dari 40 siswa belum mencapai KKM. Dengan 

melihat data hasil belajar siswa dan pelaksanaan pembelajaran maka dirasa perlu 

ditingkatkan. Peningkatan keterampilan ini bertujuan agar keterampilan 

menyimak khususnya menyimak cerita dapat meningkat. 

Berdasarkan diskusi tim penelitian bersama dengan guru kolabolator 

ditetapkan alternativ tindakan untuk meningkatkan keterampilan menyimak cerita 

adalah melalui metode Numbered Heads Together (NHT) dengan menggunakan 

media pembelajaran, yaitu media audio yang bertujuan untuk menarik dan 

memotivasi siswa untuk menyimak lebih baik. 
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Pemanfaatan metode pembelajaran dalam proses menyimak berperan 

penting pada  kesiapan serta rasa tanggung jawab masing-masing siswa. Model 

pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan pelajaran 

kepada siswa. Metode pembelajaran merupakan alat untuk menciptakan proses 

belajar mengajar (Hamdani, 2010: 80). Menurut Slavin (2005: 56) metode NHT 

yang dikembangkan oleh Frank ini cocok untuk memastikan akuntabilitas 

individu dalam diskusi kelompok. NHT pertama kali dikembangkan oleh Kagen 

untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam 

suatu pelajaran dan mengecek pemahaman materi terhadap isi pelajaran tersebut 

(Trianto, 2007: 62). Melalui NHT siswa akan lebih siap, siswa dapat melakukan 

diskusi dengan sungguh-sungguh dan siswa yang pandai dapat mengajari siswa 

yang kurang pandai (Hamdani, 2010: 90). 

Pemanfaatan media juga tidak kalah penting dalam kegiatan menyimak 

cerita. Menurut Arsyad (2011: 4) media pembelajaran adalah alat yang 

menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pmbelajaran. Di dalam memilih 

media pembelajaran guru hendaknya menyesuaikan materi dengan karakteristik 

serta kemampuan dari masing-masing media yang akan digunakan. Media pem-

belajaran audio adalah media penyalur pesan dengan memanfaatkan indra pen-

dengaran. Jenis media audio ini adalah media rekaman dan radio. Arsyad (2011: 

149) mengemukakan bahwa selain menarik dan memotivasi siswa untuk mem-

pelajari materi lebih banyak, media audio dapat digunakan untuk mengembangkan 

ketrampilan mendengarkan dan mengevaluasi apa yang didengar, mengatur dan 

mempersiapkan diskusi, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa, dan 
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menyiapkan variasi yang menarik serta perubahan tingkat kecepatan belajar 

mengenai suatu pokok bahasan. 

Berdasarkan pengertian Slavin, Trianto, Hamdani, dan Arsyad, peneliti 

menyimpulkan penggunaan metode NHT dengan media audio dalam pem-

belajaran menyimak cerita dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Melalui me-

tode NHT dengan media audio siswa akan lebih siap dalam mengikuti pem-

belajaran, sungguh-sungguh dalam berdiskusi, aktif bekerjasama, serta me-

musatkan perhatian dan mempertahankan perhatian, melatih daya analisis dan 

meningkatkan keterampilan dalam merangkum, mengemukakan kembali atau 

mengingat kembali informasi yang telah disimaknya. Melalui metode NHT 

dengan media audio berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan menyimak 

khususnya menyimak cerita. 

Pengunaan metode NHT dengan media audio sebagai pemecahan 

masalahan pada pembelajaran ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ryanto  (2010) yang dilatarbelakangi banyak 

siswa yang sulit menemukan ide pokok dan menentukan watak seorang tokoh 

dalam dongeng, guru yang kurang menggunakan media yang tepat dan variatif 

bagi pembelajaran menyimak, serta guru belum menciptakan kegiatan belajar 

mengajar yang menarik dan tidak membosankan. Setelah dilakukan penelitian 

tindakan kelas nilai rata-rata keterampilan menyimak dari pratindakan ke siklus I 

sebesar 10 poin Pada siklus II nilai rata-rata mengalami peningkatan sebesar 7 

poin. Berdasarkan hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa media audio 
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dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa pada pembelajaran Menyimak 

Dongeng pada Siswa Kelas V SDN Buara 02 Ketanggungan Brebes. 

Penelitian oleh Chawa (2011) dengan judul Pemanfaatan Media Audio 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Cerita Pada Siswa Kelas III SD 

Negeri Kejambon 3 Kota Tegal. Pada hasil penelitian, terdapat peningkatan 

terhadap hasil belajar siswa dan keterampilan menyimak menggunakan media 

audio pada siswa kelas III SD Negeri Kejambon 3 Kota. Dibuktikan dengan 

persentase hasil belajar pada pratindakan 70,3% meningkat pada siklus 1 menjadi 

78,2% dan siklus 2 menjadi 92,2%. Aktivitas siswa pada pratindakan 75,65% 

meningkat pada siklus 1 dengan 82% dan siklus 2 dengan 89%. Ketuntasan 

belajar pada pratindakan diperoleh 39% meningkat pada siklus 1 dengan 61% dan 

siklus 2 dengan 81%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arini (2011) menyatakan bahwa 

permasalahan yang sama juga terjadi di SDN Karangbesuki 01 Kota Malang. Pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia, mengalami berbagai permasalahan diantaranya 

guru masih menggunakan metode konvensional dan siswa pasif selama pem-

belajaran.  Dengan hasil penelitian keterampilan guru diperoleh persentase siklus 

88,05% dan siklus dua persentase 97,6%. Aktivitas siswa pada siklus satu 

diperoleh persentase 75,65%, dan siklus dua diperoleh 82,25%. Keterampilan 

siswa siklus satu diperoleh persentase ketuntasan klasikal 72,2% dan siklus dua 

diperoleh 88,9%. Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat adanya peningkatan 

dari siklus satu ke siklus dua, baik dari keterampilan guru, aktivitas siswa serta 

keterampilan siswa. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunakan 
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media NHT dengan media audio dapat meningkatkan kualitas pada keterampilan 

menyimak.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengkaji melalui tindakan 

kelas dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerita melalui Metode 

Numbered Heads Together dengan Media Audio pada Siswa Kelas V SDN 

Sampangan 01 Semarang”. 

 

1.2  RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

Peneliti menetapkan rumusan masalah dan pemecahan masalah sebagai 

berikut: 

1.2.1   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan se-

bagai berikut: Apakah melalui metode NHT dengan media audio dapat 

meningkatkan keterampilan menyimak cerita pada siswa kelas V SDN 

Sampangan 01 Semarang? 

Adapun rumusan masalah dapat diperinci sebagai berikut: 

1) Apakah melalui metode NHT dengan media audio dapat meningkatkan ke-

terampilan guru dalam menyimak cerita pada siswa kelas V SDN Sampangan 

01 Semarang? 

2) Apakah melalui  metode NHT dengan media audio dapat meningkatkan ak-

tivitas  siswa dalam menyimak cerita pada siswa  kelas V SDN Sampangan 01 

Semarang? 
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3) Apakah melalui metode NHT dengan media audio dapat meningkatkan hasil 

belajar dalam menyimak cerita pada siswa kelas V SDN Sampangan 01 

Semarang? 

1.2.2   Pemecahan Masalah 

Peneliti merencanakan pemecahan masalah melalui penelitian tindakan 

kelas melalui penerapkan metode NHT dengan media audio yang akan di-

laksanakan dalam 4 siklus  masing-masing siklus 1 pertemuan dan apabila pada 

siklus empat indikator keberhasilan masih belum tercapai maka peneliti akan 

melanjutkan pada siklus selanjutnya. 

Trianto ( 2007: 62-63) empat fase sebagai sintaks dari NHT: 

1) Fase 1: Penomoran 

Fase ini guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang dan kepada setiap 

anggota kelompok diberi nomor 1 sampai 5. 

2) Fase 2: Mengajukan Pertanyaan 

Guru megajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat ber-

variasi. 

3) Fase 3: Berfikir bersama 

Siswa menyatukan pendapat terhadap jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan 

tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

4) Fase 4: Menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai 

mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh 

kelas. 
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Langkah-langkah pembelajaran melalui metode NHT menurut Hamdani 

(2010: 90) adalah sebagai berikut: 

1) siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapat nomor; 

2) guru member tugas dan tiap-tiap kelompok disuruh untuk mengerjakannya; 

3) kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya; 

4) guru memanggil salah satu nomor dan melaporkan hasil kerja sama mereka; 

5) siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru meneruskan 

nomor lain; 

6) simpulan. 

  Langkah dalam pembelajaran mrnggunakan media audio menurut Arszyad 

(2011: 150-152) adalah sebagai berikut: 

1) mempersiapkan diri; 

2) membangkitkan kesiapan siswa; 

3) mendengarkan materi rekaman; 

4) diskusi (membahas) materi program rekaman; 

5) menindak lanjuti program. 

Peneliti akan menggunakan langkah-langkah pembelajaran NHT yang 

digabungkan dengan langkah pembelajaran menggunakan media audio yang akan 

disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. 



10 
 

 
 

Langkah-langkah pembelajaran mengunakan metode NHT dengan media 

audio adalah: 

1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa  

2) Guru menyampaikan materi mengenai cerita. 

3) Siswa menyimak cerita yang disajikan dengan media audio. 

4) Siswa menyimak cerita dan mencatat bagian-bagian yang penting. 

5) Siswa dibagi kedalam kelompok yang anggotanya 5 orang. 

6) Siswa dalam kelompok mendapat nomor. 

7) Siswa dalam kelompok berdiskusi mengenai catatan yang mereka miliki. 

8) Guru membimbing dan mengarahkan jalannya diskusi. 

9) Siswa dalam kelompok berdiskusi dan memastikan setiap anggota kelompok 

mengetahui isi cerita yang telah disimak. 

10)  Guru memanggil salah satu nomor siswa,untuk melaporkan hasil diskusi. 

11)  Siswa dalam kelompok lain memberi tanggapan, dilanjutkan oleh guru. 

12)  Guru memberi penghargaan kepada kelompok terbaik. 

13)  Guru memberikan evaluasi dan tindak lanjut. 

 

1.3  TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan pada penelitian ini meliputi: 

1) Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak cerita 

melalui NHT dengan media audio pada siswa kelas V SDN Sampangan 01 

Semarang. 
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2) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita melalui 

NHT dengan media audio pada siswa kelas V SDN Sampangan 01 Semarang. 

3) Menigkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menyimak cerita melalui 

NHT dengan media audio pada siswa kelas V SDN Sampangan 01 Semarang. 

 

1.4   MANFAAT PENELITIAN 

Beberapa manfaat dari penelitian ini di antaranya adalah: 

1) Manfaat Teoretis 

Setelah melakukan penelitian ini peneliti mendapatkan pengetahuan baru 

bahwa menggunakan metode NHT dengan media audio dapat miningkatkan 

kualitas pembelajaran menyimak cerita pada kelas V SD Sampangan 01. Hasil 

penelitian ini diharap dapat menjadi landasan dalam melaksanakan pembelajaran 

Bahasa Indonesia khususnya keterampilan menyimak cerita dengan harapan ku-

alitas pembelajaran akan meningkat. 

2) Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis diantaranya adalah bagi guru, siswa, 

dan lebaga. Untuk lebih jelaskan dapat diuraika sebagai berikut: 

a) Guru 

Melalui penelitian ini guru dapat menigkatkan kreatifitasnya. Serta guru 

mampu memilih dan menyesuaikan penggunaan media dalam proses pem-

belajaran menyimak cerita di SD. Sehingga keterampilan yang dimiliki guru dapat 

mengalami peningkatan. Guru memperoleh pengetahuan mengenai model 

pembelajaran NHT dengan media audio. 
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b) Siswa 

Melalui metode NHT dengan media audio siswa lebih tertarik, belajar 

terasa lebih menyenangkan dan proses belajar lebih aktiv dalam memberikan 

pendapat dan sanggahan dalam peoses pembelajaran sehingga kualitas 

pembelajaran menyimak meningkat. 

c) Lembaga 

Memberikan pengetahuan baru bagi guru-guru di SD Sampangan 01 

tentang metode NHT dengan media audio yang telah memberikan kontribusi yang 

lebih baik dalam perbaikan pelajaran. Sehingga mutu sekolah dapat meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Bahasa 

2.1.1.1 Pengertian Bahasa 

Berdasarkan Chaer (2006: 1), bahasa diartikan sebagai sistem lambang 

bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja 

sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri.  Menurut Faisal (2009: 1-11) bahasa 

adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat, berupa lambing bunyi, suara 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 

Sedangkan Santoso (2008: 1.2) mengemukakan bahwa bahasa adalah alat 

komunikasi yang mengandung beberapa sifat yakni sistematik, mana suka, ujar 

manusiawi dan komunikatif. Disebut sistematik karena bahasa diatur oleh sistem, 

yaitu sistem bunyi dan sistem makna. Bahasa disebut mana suka karena unsur-

unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar. Tidak ada hubungan logis antara 

bunyi dan makna yang disimbolkannya. Bahasa juga disebut sebagai ujaran 

karena media bahasa yang terpenting adalah bunyi walaupun kemudian ditemui 

ada juga media tulisan. Sedangkan bahasa disebut manusiawi karena bahasa 

menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk 

lainnya. Bahasa merupakan alat komunikasi karena fungsi bahasa sebagai penyatu 

keluarga, masyarakat, dan bangsa dalam kegiatannya.  
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah 

alat komunikasi antaranggota masyarakat yang berupa lambang bunyi arbiter yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memiliki makna. 

2.1.1.2 Fungsi Bahasa 

  Secara umum bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. 

Terkait dengan hal itu Hallyday (dalam Faisal dkk, 2008: 1.7-1.8) mengemukakan 

fungsi bahasa sebagai alat komunikasi untuk berbagai keperluan sebagai berkut: 

1) Fungsi instrumental, yakni bahasa digunakan untuk memperoleh sesuatu. 

2) Fungsi regulatoris, yaitu bahasa digunakan untuk mengendalikan perilaku 

orang lain. 

3) Fungsi intraksional, bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. 

4) Fungsi personal, yaitu bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi dengan 

orang lain. 

5) Fungsi heuristik, yakni bahasa dapat digunakan untuk belajar dan menemukan 

sesuatu.  

6) Fungsi imajinatif, yakni bahasa dapat difungsikan untuk menciptakan dunia 

imajinasi. 

7) Fungsi representasional, bahasa difungsikan untuk menyampaikan informasi. 

Berdasarkan  penjelasan di atas, makan peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa bahasa memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut: 1) fungsi 

instrumental; 2) fungsi regulatoris; 3) fungsi intraksional; 4) fungsi personal; 5) 

fungsi heuristik; 6) fungsi imajinatif; dan 7) fungsi representasional. 
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2.1.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Belajar Bahasa 

 Faktor yang mempengaruhi  keberhasilan belajar bahasa yaitu: 

1) Kondisi eksternal aadaah faktor luar diri murid, seperti lingkungan sekolah, 

guru, keluarga, masyarakat. Kondisi eksternal terdiri dari 3 prinsip belajar 

yaitu: (1) memberikan situasi  atau materi yang sesuai respon yang di-

harapkan; (2) pengulangan agar belajar lebih sempurna dan lebih lam diingat; 

(3) penguatan respon yang tepat untuk mempertahankan dan menguatkan 

respon itu. 

2) Kondisi internal adalah faktor dari dalam diri siswa yang terdiri atas (1) 

motivasi positif dan percaya diri dalam belajar; (2) tersedian materi yang 

memadai untuk memancing aktivitas siswa; (3) adanya strategi dan aspek-

aspek jiwa anak (Santosa, 2008: 1.7-1.8). 

 Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar bahasa ada dua, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal.   

2.1.2 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di SD 

Bahasa Indonesia merupakan salah  satu  materi penting yang diajarkan di 

SD, karena bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat 

penting bagi kehidupan sehari-hari khususnya sebagai media dalam ber-

komunikasi. Manusia merupakan makhluk yang perlu berinteraksi dengan ma-

nusia lain. Interaksi tersebut membutuhkan alat, sarana yaitu bahasa. 

Solhan (2007: 4.19) kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah pada bagian Ruang 
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lingkup dinyatakan bahwa ruang lingkup standar kompetensi mata pelajaran 

Bahasa Indonesia SD dan MI terdiri atas empat aspek sebagai berikut: 

(1) Menyimak, seperti mendengarkan berita, petunjuk, pengumuman, perintah, 

bunyi atau suara, bunyi bahasa, lagu, kaset, pesan, penjelasan, laporan, 

ceramah, khotbah, pidato, pembicaraan nara sumber, dialog atau percakapan, 

pengumuman sera perintah, yang didengar dengan memberikan respons secara 

tepat serta mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan men-

dengarkan 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, gam-

bar seri, kegiatan sehari-hari, peristiwa, tokoh, kesukaan, ketidaksukaan, 

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, 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 anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi 

anak, syair lagu, pantun dan drama anak. Kompetensi membaca juga 

diarahkan menumbuhkan budaya membaca. 
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(4) Menulis, seperti menulis karangan naratif dan normatif dengan tulisan rapi 

dan jelas dengan memperhatikan 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 puisi dan cerita. Komponen menulis juga  

diarahkan untuk membiasakan kebiasaan menulis. 

Menyimak dikatakan sebagai suatu sarana sebab adanya kaitan yang 

dilakukan seseorang pada waktu menyimak. Sebagai suatu proses, menyimak 

beraitan dengan proses keterampilan yang kompleks, yaitu mendengarkan, me-

mahami, menilai dan merespon. Oleh sebab itu menyimak harus diajarkan. 

2.1.3 Keterampilan Menyimak 

Pada subjudul keterampilan menyimak ini akan dibahas mengenai 

pengertian menyimak, tujuan menyimak, kegiatan menyimak dan tahapan 

kemampuan menyimak pada siswa SD, yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

2.1.3.1 Pengertian Menyimak 

Menyimak menurut Tarigan (2008: 31), menyimak adalah suatu proses 

kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pe-

mahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap 

isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh 

sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. 

Tarigan (2006: 2.6) mengemukakan bahwa menyimak adalah suatu proses 

yang mencakup kegiatan mendengar, mengidentifikasi, menginterpretasi bunyi 
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bahasa, kemudian menilai hasil interpretasi maka dan menanggapi pesan yang 

tersirat di dalam wahana bahasa tersebut. 

Santoso (2008: 6.40) menjelaskan menyimak adalah sebagai sarana, 

sebagai suatu keterampilan, sebagai seni, sebagai proses, sebagai respons atau 

sebagai pengalaman kreatif. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa menyimak 

mrupakan suatu proses mendengarkan yang mencakup kegiatan mendengarkan 

bunyi bahasa, mengidentifikasikan, dan mereaksi atas makna yang terkandung di 

dalamnya dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk 

memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna 

komunikasi yang telah disampaikan oleh seseorang. 

2.1.3.2 Tujuan Menyimak 

Tarigan (2008: 60-61)  mengemukakan tujuan menyimak adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyimak untuk belajar, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dari ujaran 

pembicara, dengan perkatann lain menyimak untuk belajar. 

2) Menyimak untuk menikmati keindahan audial, yaitu menyimak dengan 

menekankan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan 

atau yang diperdengarkan. 

3) Menyimak untuk mengevaluasi, yaitu menyimak dengan maksud agar dia 

dapat menilai apa-apa yang dia simak (baik-buruk, indah-jelek, dan lain-lain). 

4) Menyimak untuk mengapresiasi materi simakan, yaitu menyimak agar dapat 

menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya. 
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5) Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri. Orang menyimak 

dengan maksud agar dapat mengkomunikasikan ide, gagasan, maupun 

perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. 

6)   Menyimak dengan maksud dan tujuan dapat membedakan bunyi-bunyi 

dengan tepat. 

7) Menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. 

8) Menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat 

yang diragukan. 

Berdasarkan tujuan-tujuan menyimak di atas, menyimak yang dilakukan 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dari materi yang di-

perdengarkan. Selain itu, bertujuan pula untuk mengkomunikasikan ide-idenya 

sendiri. 

2.1.3.3 Tahap Menyimak 

Menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu proses. Dalam 

proses menyimak terdapat tahapan-tahapan mnurut Tarigan (2008: 63), antara 

lain: 

1) Tahap Mendengarkan; dalam tahap ini siswa baru mendengar segala sesuatu 

yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. 

2) Tahap Memahami; proses memahami dengan baik isi pembicaraan yang 

disampaikan oleh pembicara. 

3) Tahap Menginterpretasi; penyimak ingin menginterpretasikan isi, butir-butir 

pendapat yang tersirat dalam uraian itu. 
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4) Tahap Mengevaluasi; setelah memahami serta dapat mentafsirkan isi 

pembicaraan, penyimak mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara 

mengenai keunggulan dan kelemahan pembicara. 

5) Tahap Menanggapi; penyimak menyambut, mencamkan, dan menyerap serta 

menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran 

atau pembicaraannya. 

Berdasarkan tahapan-tahapan menyimak yang telah dijabarkan, tahapan 

dalam menyimak di antaranya adalah tahap mendengar, tahap memahami, tahap 

menginterpretasi, tahap mengevaluaasi, dan tahap menanggapi. 

2.1.3.4 Ragam Menyimak 

Tarigan ( 2008: 38-59) mengemukakan bahwa dilihat dari ragamnya 

menyimak dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Menyimak Ekstensif 

Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal 

yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah 

bimbingan langsung dari seorang guru. Jenis dari menyimak ekstensif adalah 

menyimak social, menyimak sekunder, menyimak estetik dan  menyimak pasif. 

2) Menyimak Intensif 

Menyimak intensif adalah menyimak yang lebih diarahkan pada kegiatan 

menyimak secara bebas dan lebih umum serta perlu di bawah bimbingan langsung 

para guru, menyimak intensif diarahkan pada suatu kegiatan yang jauh diawasi, 

dikontrol terhadap satu hal tertentu. Jenis-jenis yang termasuk ke dalam kelompok 
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menyimak intensif, yaitu menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak 

kreatif, menyimak eksploratif, menyimak introgratif, dan menyimak selektif. 

Berdasarkan ragam menyimak yang telah disebutkan di atas, maka pada 

penelitian tindakan ini akan digunakan ragam menyimak ekstensif dengan jenis 

menyimak estetik yaitu menyimak cerita. 

2.1.3.5  Kemampuan Menyimak Siswa SD 

Tarigan (2008: 64) mengemukakan mengenai kemampuan siswa SD dari 

mulai kelas satu sampai kelas enam. 

1) Kelas Satu (5 ½-7 tahun) 

a) Menyimak untuk menjelaskan atau menerjemahkan pikiran atau untuk 

mendapatkan jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan. 

b) Dapat mengulang dengan tepat sesuai dengan apa yang dedengarkannya. 

c) Menyimak bunyi-bunyi tertentu pada kata-kata dan lingkungan. 

2) Kelas Dua (6 ½ - 8 tahun) 

a) Menyimak dengan kemampuan memilih yang menigkat. 

b) Membuat sarana-sarana, usul-usul, dan mengemukakan pertanyaan-per-

tanyaan untuk mengecek pengertiannya. 

c) Sadar akan situasi, kapan sebaiknya menyimak, kapan pula tidak usah 

menyimak. 

3) Kelas Tiga dan Empat (7 ½-10 tahun) 

a) Sungguh-sungguh sadar akan nilai menyimak sebagai suatu sumber informasi 

dan sumber kesenangan. 
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b) Menyimak pada laporan orng lain, pita rekaman laporan mereka sendiri, dan 

siaran-siaran radio dengan maksud tertentu serta dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang bersangkutan dengan itu. 

c) Memperlihatkan keangkuhan dengan kata-kata atau ekspresi-ekspresi yang 

tidak mereka pahami maknanya. 

4) Kelas Lima dan Enam 

a) Menyimak secara kritis terhadap kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesaahan, 

propaganda propraganda, dan petunjuk-petunjuk yang keliru. 

b) Menyimak pada aneka ragam cerita puisi, rima kata-kata, dan memperoleh 

kesenangan dalam menemukan tipe-tipe baru. 

Sesuai dengan pemaparan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa usia 

9-12 tahun yaitu kelas V sudah dapat menyimak pada aneka ragam cerita,puisi, 

rima kata-kata, dan memperoleh kesenangan dalam menemukan tipe baru. 

Dengan demikian, maka menyimak cerita sesuai dengan kemampuan meyimak 

siswa kelas V SD. 

2.1.4  Keterampilan Guru 

 Rusman (2010: 80) menyatakan bahwa keterampilan dasar mengajar 

(teaching skills) merupakan suatu karakteristik umum dari seseorang yang ber-

hubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. 

 Sedangkan Winataputra (2004: 7.1) mengemukakan bahwa keterampilan 

dasar mengajar merupakan satu keterampilan yang menuntut latihan terprogram 

untuk dapat menguasainya. 
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1)  Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Indduction Skills) 

Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memulai pelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi 

siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajari, 

sehingga usaha tersebut akan memberikan efek positif terhadap kegiatan belajar 

(Rusman, 2012: 67). 

Keterampilan membuka pelajaran yang dikaji peneliti adalah menyiapkan 

siswa secara psikis dan fisik, melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan, serta 

memberikan motivasi. 

2) Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Guru harus mampu memunculkan aktualisasi diri siswa, hal ini dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan cara bertanya. 

Dalam kegiatan pembelajaran, bertanya memainkan peran penting dikarenakan 

pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang 

tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas siswa dan kreativitas 

siswa (Rusman, 2012: 68-69). 

Keterampilan bertanya yang dikaji dalam penelitian yaitu penggunaan 

pertanyaan yang jelas dan mudah dimengerti siswa, pertanyaan difokukan pada 

satu masalah, pemberian waktu yang tepat untuk berfikir, dan pertanyaan 

diberikan secara merata. 

 

 



24 
 

 
 

3) Keterampilan Memberi Pnguatan (Reinforrcement Skills) 

Secara psikologis individu membutuhkan penghargaan atas segala usaha 

yang telah diilakukannya, apalagi pekerjaan itu dinilai baik, sukses, efektif dan 

seterusnya. Guru yang baik harus selalu memberikan pengutan, baik dalam 

penguatan verbal dan non verbal (Rusman, 2012: 70-71) 

Pengutan dalam penelitian ini adalah penguatan kepada pribadi tertentu, 

penguatan kepada kelompok siswa, penguatan yang diberikan segera, dan variasi 

dalam penguatan. 

4) Keterampilan Menjelaskan (Eksplaining Skills) 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian 

informasi secara lisan yang diorganisikan secara sistematis untuk menunjukan 

hubungan satu dengan yang lainnya.  Untuk itu guru harus mampu 

mengintergrasikan segala kemampuannya dalam member penjelasan secara logis 

dan siistematis (Rusman, 2012: 73) 

Keterampilan menjelasakan yang dikaji dalam penelitian ini adalah ke-

jelasan penyampaian, penggunaan contoh, pemberian tekanan, dan penggunaan 

balikan. 

5) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil dan Perorangan 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk memfasilitasi system pembelajaran yang dibutuhkan oleh- 

siswa secara kelompok. Untuk itu keterampilan guru keterampilan guru harus 

dilatih dan dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk 
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melayani siswa dalam melakukan kegiatan belajar kelompok kecil (Rusman, 

2012:75). 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan interest siswa. Pembelajaran ini terjadi bila jumlah 

siswa terbatas 2 sampai 8 orang untuk kelompok kecil, dan seorang untuk 

perorangan (Rusman, 2012: 77) 

 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan yang 

akan dikaji adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, 

mengorganisasikan kegiatan pembelajaran melalui metode NHT dengan media 

audio, membimbing dan memudahkan siswa dalam belajar menggunakan metode 

NHT dengan media audio. 

6) Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills) 

Yang dimaksud dengan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksud untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, 

mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran (Rusman, 2012:78). 

Keterampilan menutup pelajaran yang akan dikaji adalah menyimpulkan 

pembelajaran bersama siswa, melakukan refleksi pembelajaran menggunakan 

metode NHT dengan media audio, memberikan umpan balik, dan memberikan 

soal evaluasi dan pemberian tindak lanjut. 
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2.1.5 Aktivitas Siswa 

Diedrich (dalam Hamalik, 2009: 172) menggolongkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran di antaranya: 

1)  Kegiatan-kegiatan visual (Visual activities) 

 Misalnya membaca, memperhatikan gambar demonstrasi/percobaan, 

maupun pekerjaan orang lain. 

2) Kegiatan lisan (Oral activities)  

 Misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan 

interupsi. 

3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan (Listening activities)  

 Misalnya mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik,  dan 

pidato. 

4) Kegiatan-kegiatan menulis (Writing activities) 

 Misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

5) Kegiatan-kegiatan menggambar (Drawing activities) 

 Misalnya menggambar, mebuat grafik, peta, dan diagram. 

6) Kegiatan-kegiatan motorik (Motor activities) 

 Misalnya melakukan percobaan, membuat konstruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak. 

7) Kegiatan-kegiatan mental (Mental activities) 

 Misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, dan mengambil keputusan. 

8) Kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities) 

 Misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita melalui metode NHT  

disini adalah suatu upaya atau kegiatan yang dilakukan siswa untuk melaksanakan 

langkah-langkah metode NHT dengan media audio. Aktivitas siswa yang terjadi 

selama proses pembelajaran menyimak cerita menimbulkan interaksi antara guru 

dengan siswa dan juga interaksi antara siswa dengan siswa yang lain. Adapun da-

lam penelitian ini, aktivitas siswa yang akan diamati antara lain: sikap siswa saat 

menyimak cerita melalui metode NHT dengan media audio, menuliskan hal-hal 

penting hasil menyimak, sikap siswa dalam pembentukan kelompok, aktifitas sis-
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wa dalam kelompok kerjasama dalam diskusi kelompok, sikap siswa dalam par-

tisipasi siswa dalam diskusi kelas, sikap dalam mengerjakan evaluasi.  

2.1.6  Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana sis-

wa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. 

Metode pembelajaran kooperatif dapat digunakan secara efektif pada setiap ting-

kat kelas untuk mengajarkan berbagai mmacam mata pelajaran. Pembelajaran 

kooperatif memiliki kelebihan yang sangat besar untuk mengembangakan 

hubungan antara siswa dari latar belakang etnik yang berbeda dan atara siswa- 

siswa pendidikan khusus terbelakang secara akademik dengan teman sekelas 

mereka (Slavin, 2005:4-5). 

Pembelajaran kooperatif didefinsikan sebagai falsafah mengenai tanggung 

jawab pribadi dan sikap menghormati sesama. Guru bertindak sebagai fasilitator, 

sedangkan siswa bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan berusaha 

memenuhi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan pada mereka 

(Suprijono, 2011: 54). 

 Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif mengacu pada metode 

pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling mem-

bantu dalam belajar. Keuntungan dari pembelajaran ini adalah siswa diberi ke-

bebasan untuk terlibat secara aktif dalam kelompok mereka. Dalam pembelajaran 

kooperatif, siswa harus menjadi partisipasi aktif dan melalui kelompoknya, dapat 

membangun komunitas pembelajaran yang saling membantu. 
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2.1.7   Metode Numbered Heads Together (NHT) 

NHT atau penomeran berfikir bersama adalah merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 

sebagai alternative terhadap struktur kelas tradisional. NHT pertama kali 

dikembangkan oleh Spencer Kagen (1993) untuk melibatkan lebih banyak siswa 

dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut (Trianto, 2007: 62). 

NHT adalah metode belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor dan 

dibuat suatu kelompok, kemudian secara acak, guru memanggil nomor dari siswa 

(Hamdani, 2012: 89). Ketika mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas guru 

menggunakan struktur empat fase sebagai sintaks dNHT Trianto ( 2007: 62-63). 

5) Fase 1: Penomoran 

Fase ini guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang dan kepada setiap 

anggota kelompok diberi nomor 1 sampai 5. 

6) Fase 2: Mengajukan Pertanyaan 

Guru megajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat 

bervariasi. 

7) Fase 3: Berfikir bersama 

Siswa menyatukan pendapat terhadap jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan 

tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

8) Fase 4: Menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai 

mengacungkan tangannya mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 
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Langkah-langkah pembelajaran melalui metode NHT yaitu: 

7) siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa mendapat nomor; 

8) guru member tugas dan tiap-tiap kelompok disuruh untuk mengerjakannya; 

9) kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya; 

10) guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil 

melaporkan hasil kerja sama mereka; 

11) siswa lain diminta untuk member tanggapan, kemudian diteruskan nomor lain; 

12) simpulan (Hamdani, 2010: 90). 

Kelebihan metode NHT menurut Hamdani (20120: 90), adalah: 

1) siswa menjadi siap; 

2) siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh; 

3) siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

Sedangkan Kelebihan NHT menurut Huda (2011: 138), yaitu: 

1) memberika kesempatan kepada siswa untuk saling sharing ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat; 

2) meningkatkan semangat kerja sama siswa; 

3) dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. 

2.1.8 Media  Pembelajaran 

Dalam kajian media pembelajaran ini akan dibahas mengenai pengertian 

media pembelajaran, ciri-ciri, kegunaan, dan jenis dari media pembelajaran. 
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2.1.8.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari 

kaya medium yang secara hafiah berrti „perantara‟ atau „pengantar‟. Media 

adalah alat-alat grafis, potografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, 

dan menyususn kembali informasi visual atau verbal. Media adalah alat yang 

menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran Arsyad (2011; 4). 

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan (Hamdani; 2011: 72) 

Sukiman (2011: 29) mengungkapkan media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke pe-ne-

rima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta ke-mauan 

siswa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka encapai tujuan pembelajaran 

yang efektif.  

Sedangkan menurut Sadiman (2011: 7) media segala sesuatu yang 

digunakan untuk menyatukan pesan dan pengirim ke penerimaan sini sehingga da-

pat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat perhatian siswa se-

demikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang memungkinkan seorang pendidik untuk 

menyampaikan pesan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

efektif. 
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2.1.8.2 Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Gerlanch & Ely mengemukakan tiga ciri media yang merupakan petunjuk 

mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh  media ya-

ng mungkin guru tidak mampu(atau kurang efisien) melakukannya Arsyad (2011: 

12-14) Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Ciri Fiksatif (Fixatif Property) 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, me-

lestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. 

2) Ciri Manipulatif (Manipulatif Property) 

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki 

cirri manipulatif.  

3) Ciri Distributif (Distributive Property) 

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian di-

transpotasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut 

disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman 

yang relative sama mengenai kejadian itu. 

Dapat disimpulkan bahwa ciri media pembelajaran adalah ciri fiksafati, 

ciri manipulate, dan ciri distributiv. 

2.1.8.3 Kegunaan Media Pembelajaran 

Kegunaan praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses 

belajar-mengajar adalah sebagai berikut: 

1) media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar; 
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2) media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara peserta didik dan lingkungannya, dan kemungkinan peserta didik untuk 

belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minat; 

3) media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang, dan waktu 

(Sukiman, 2011: 44). 

2.1.8.4 Fungsi Media Pembelajaran 

Daryanto (2010: 10-12) merumuskan fungsi media pembelajaran, sebagai 

berikut: 

1) Menyaksikan bnda yang ada atau pristiwa yang terjadi pada masa 

lampau; 

2) mengamati benda/ peristiwa yang sukar dikunjung, baik karena 

jaraknya jauh, berbhaya, atau trlarang; 

3) memperoleh gambaran yang jelas tentang benda/ hal-hal yang sukar 

diamati secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan, 

baik karena terlalu besar atau terlalu kecil; 

4) mendengar suara, yang sukar ditangkap dengan telinga secara 

langsung; 

5) mengamati dengan teliti bintang-bintang yang sukar diamati secara 

lansung karena sukar ditangkap; 

6) mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya 

untuk didekati; 

7) mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak/ sukar 

diawetkan; 

8) dengan mudah membandingkan sesuatu; 

9) dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlansung secara 

lambat; 

10)   dapat melihat secara lmbat gerakan-gerakan yang berlangsung secara 

cepat; 

11)   mengamati gerakan-gerakan mesin/alat yang sukar diamati secara 

langsung; 

12)   melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari suatu alat; 

13)   melihat ringkasan dari suatu rangkaian pengamat yang panjang/lama; 

14)   dapat mengangkau audien yang besar jumlahnya dan mengamati 

suatu obyek secara serempak. 

15)  dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya 

masing-masing Daryanto (2010: 10-12). 
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2.1.8.5 Jenis Media pembelajaran 

Secara garis besar, media pembelajaran terbagi atas: 

1) media audio, yaitu media yang hanya dapat dedengar atau yang memiliki 

unsur suara, seperti radio dan rekam suara; 

2) media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat dan tidak mengandung 

unsur suara, seperti gambar, lukisan, foto dan sebagainya; 

3) media audiovisual, yaitu media yang mengandung unsure suara dan juga 

memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, film dan 

sebagainya; 

4) orang (people), yaitu orang yang menyimpan informasi. Misalnya orang yang 

didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang didik secara professional 

missal konselor. Dan orang-orang yang memiliki profesi seperti dokter, 

pengacara, dan sebagainya; 

5) bahan (materials), yaitu suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan 

pembelajaran, seperti buku paket, slat peraga, trasparansi,film, slide, dan 

sebagainya; 

6) alat (device), yaitu benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut 

dengan perangkat keras, yang berfungsi untuk menyajikan bahan pelajaran, 

seperti computer, radio, televise, VCD/DVD, dan sebagainya; 

7) latar yaitu lingkungan yang ada disekitar kita; 

8) teknik (tehnic), yaitu cara atau prosedur yang digunakan orang dalam 

memberikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti 
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ceramah, diskusi, seminar, simulasi, permainan, dan sejenisnya (Hamdani, 

2010: 244-245). 

Mengacu pada pendapat di atas, maka media dibagi menjadi media visual, 

audio, audiovisual, multimedia dan realita. Ketika guru memiliki keterampilan 

dalam menggunakan dan memilih dengan tepat media pembelajaran ini maka 

membuktikan bahwa media pembelajaran ini memiliki kualitas yang baik. 

2.1.9   Media Pembelajaran Audio 

Media audio adalah media penyalur pesan dengan memanfaatkan  indera 

pendengaran (Sukiman, 2011: 154). Media audio adalah media yang mengandung 

pesan dalam bentuk auditif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan 

ajar (Hamdani, 2010: 249). Program audio dapat menjadi indah dan menarik 

karena program ini dapat menimbulkan daya fantasi pada pendengaran. Karena itu 

suatu program audio akan sangat efektif bila dengan menggunakan imajinasinya 

sehingga ia dapat memvisualkan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan 

(Sukiman, 2011: 69).  

Aszyad (2011; 149) di samping menarik dan memotivasi siswa untuk 

mempelajari materi lebih banyak, materi audio dapat digunakan untuk: 

1) mengembangkan keterampilan mendengarkan keterampilan mendengarkan 

dan mengevaluasi apa yang telah didengar; 

2) mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan 

pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi; 

3) menjadi model yang akan ditiru oleh siswa; 
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4) menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat kecepatan 

belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah. 

Penggunaan media audio dapat digunakan dalam semua fase pembelajaran 

mulai dari pembukaan ketika memperkenalkan topik bahasan sampai kepada 

evaluasi hasil belajar siswa. Penggunaan media audio sangat mendukung system 

pembelajaran tuntas (mastery learning). Siswa yang belajarnya lambat dapat 

memutar kembali dan mengulangi bagian-bagian yang belum dikuasai. Di lain 

pihak, siswa yang belajar dengan cepat bisa maju sesuai dengan tingkat kecepatan 

belajarnya (Arsyad, 2011: 149). 

Ada beberapa jenis media yang dapat kita kelompokan dalam media audio. 

ontoh media audio, yaitu media yang hanya dapat dedengar atau yang memiliki 

unsure suara, seperti media piringan audio, pita audio, tape recorder, photograph, 

telefon,dan lain sebagainya. 

1. Media rekaman berarti suara baik itu berupa suara musik, suara manusia, 

suara binatang atau yang lainnya yang digunakan sebagai media pembelajaran.  

2. Media radio diartikan sebagai teknologi yang digunakan untuk mengirim 

sinyal dengan modulasi dan radiasi elektromagnetik. 

Keterampilan yang dapat dicapai dengan menggunakan media audio 

meliputi: 

1. Pemusatan perhatian dan pemahaman perhatian. 

2. Mengikuti pengarahan. 

3. Melatih daya analisis. 

4. Menentukan arti dalam konteks. 
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5. Memilah-milah informasi atau gagasan yang relevan dan informasi yang tidak 

relevan. 

6. Merangkum, mengemukakan kembali, atau mengingat kembali informasi. 

  Langkah dalam pembelajaran mrnggunakan media audio adalah sebagai 

berikut: 

1) Mempersiapkan diri. 

2) Membangkitkan kesiapan siswa. 

3) Mendengarkan materi rekaman. 

4) Diskusi (membahas) materi program rekaman. 

Peneliti menyimpulkan bahwa pengertian media audio adalah media yang 

mengaktifkan indra pendengaran  siswa dalam waktu proses pembelajaran. 

Peneliti menggunakan jenis media audio  yaitu media rekaman dengan harapan 

siswa mampu memahami serta mampu mengapresiasi sebuah cerita. Jika proses 

penyampaian informasi ini melalui indra pendengaran diharapkan siswa mampu 

termotivasi dan tertarik untuk  belajar, memahamin, serta meningkatnya daya 

ingat mengenai materi yang didengarnya . 

2.1.10 Penerapan Metode NHT dengan Media Audio pada Keterampilan 

Menyimak Cerita 

Menyimak adalah proses kegiatan mendengarkan lambang- lambang 

bahasa lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serat interpretasi 

untuk memperoleh infomasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna 

komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui ujaran. Meningkatnya 

keterampilan menyimak berarti pula membantu meningkatkan kualitas berbicara 
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seseorang. Dengan menyimak sebuah cerpen maka siswa dapat memahami isi 

cerita tersebut dan dapat mencertakan kembali secara lisan ataupun tertulis. 

Tarigan mengemukakan bahwa setiap anak mengalami yang dinamakan 

perkembangan bahasa. Anak mengalami perkebangan dalam menyimak sesuai 

dengan jenjang yang mereka tempuh, dari kelas satu sampai kelas enam terjadi 

perubahan kemampuan menyimak. Semakin tinggi tingkatannya makan semakin 

kritis pula anak tersebut dalam menyimak. 

Media pembelajaran berbasis audio adalah media penyaluran pesan dengan 

memanfaatkan indera pendengaran. Ketika siswa menyimak sebuah cerita melalui 

media audio maka ketertarikan mereka lebih besar. Pemanfaatan media ini dapat 

meningkatkan stimulus siswa untuk menyimak lebih dalam sehingga informasi 

yang didapat juga akan lebih optimal. Dengan dipadukan dengan metode NHT 

dalam pembelajarannya akan lebih membentuk suatu keefektifan proses belajar. 

Akan terlihat bagaimana siswa bekerjasama di dalam kelompok mampu 

munculnya rasa kompetisi baik secara individual maupun kelompok. 

Langkah-langkah pembelajaran menyimak cerita dengan media audio 

adalah sebagai berikut: 

1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk siap 

manerima pelajaran. 

2) Guru menyampaikan materi mengenai cerita anak. 

3) Siswa menyimak cerita yang disajikan dengan media rekaman audio. 

4) Siswa melakukan menyimak dan mencatat bagian-bagian yang penting. 

5) Siswa dibagi kedalam kelompok yang anggotanya 4-5 orang. 
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6) Siswa dalam kelompok mendapat nomor kepala. 

7) Siswa dalam kelompok berdiskusi mengenai catatan yang mereka miliki. 

8) Guru membimbing dan mengarahkan jalannya diskusi. 

9) Siswa dalam kelompok berdiskusi dan memastikan setiap anggota kelompok 

mengetahui isi cerita yang telah disimak. 

10)  Guru memanggil salah satu nomor siswa,dan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil diskusi. 

11)  Siswa dalam kelompok lain memberi tanggapan, kemudian dilanjutkan guru. 

12)  Guru member penghargaan kepada kelompok terbaik. 

13)  Guru memberikan evaluasi dan tindak lanjut. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Joko Ryanto (2010) dengan judul Penggunaan Media Audio Me-

ningkatkan Keterampilan Menyimak Dongeng Pada Siswa Kelas V SDN Buara 02 

Ketanggungan. Dengan nilai rata-rata tes pratindakan sebesar 60,9 termasuk 

dalam kategori kurang, sedangkan nilai rata-rata pada siklus I mencapai 70,9 

termasuk dalam kategori cukup. Dengan demikian peningkatan nilai rata-rata 

keterampilan menyimak dari pratindakan ke siklus I sebesar 10 poin atau sebesar 

14,1%. Pada siklus II nilai rata-rata mencapai 77,9 mengalami peningkatan 

sebesar 7 poin atau 8,9%. Peningkatan dari nilai target sebesar 7,9. Berdasarkan 

hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa media audio dapat meningkatkan 

keterampilan menyimak siswa pada pembelajaran Menyimak  Dongeng Pada 

Siswa Kelas V SDN Buara 02 Ketanggungan Brebes. 
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Fitro Chawa (2011) melakukan penelitian dengan judul Pemanfaatan 

Media Audio Untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Cerita Pada Siswa 

Kelas III SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal. Pada hasil penelitian ini, yaitu 

terdapat peningkatan terhadap hasil belajar siswa dan kualitas pembelajaran 

keterampilan menyimak menggunakan media audio pada siswa kelas III SD 

Negeri Kejambon 3 Kota Tegal. Dibuktikan dengan persentase hasil belajar pada 

pratindakan 70,3% meningkat pada siklus 1 menjadi 78,2% dan siklus 2 menjadi 

92,2%. Aktivitas siswa pada pratindakan 75,65% meningkat pada siklus 1 dengan 

82% dan siklus 2 dengan 89%. Ketuntasan belajar pada pratindakan diperoleh 

39% meningkat pada siklus 1 dengan 61% dan siklus 2 dengan 81%. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rohma Arini (2011) dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas V SD Melalui Model 

Numbered Heads Together (NHT) Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN 

Karangbesuki 01 Kota Malang. Dengan hasil penelitian keterampilan guru 

diperoleh persentase siklus 88,05% dan siklus 2 persentase 97,6%. Aktivitas siswa 

pada siklus 1 diperoleh persentase 75,65%, dan siklus 2 diperoleh 82,25%. 

Keterampilan siswa siklus 1 diperoleh persentase ketuntasan klasikal 72,2% dan 

siklus 2 diperoleh 88,9%. Sesuai hasil penelitian di atas dapat disimpulan bahwa 

penggunakan media NHT dapat meningkatkan keterampilan menyimak.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti berpendapat bahwa metode 

serta media diperlukan dalam  proses belajar mengajar. Dengan demikian 

diharapkan siswa mampu dengan baik dalam  prmbelajaran menyimak cerita. 

Pada penelitian penulis mennerapkan metode NHT dengan media audio guna 
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meningkatkan ketrampilan siswa untuk meningkatkan keterampilan bahasa serta 

menyimak. 

 

2.3 KERANGKA BERFIKIR 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa hanya 

sebagian saja siswa yang aktif dalam pembelajaran menyimak. Siswa belum 

produktif dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerita. Pembelajaran satu 

arah dari guru pun dirasakan kurang dapat memberi makna kepada siswa. Hal ini 

tidak ditunjang dengan adanya media pembelajaran menyimak yang memadai. 

Padahal keberadaan media pembelajaran menyimak dapat membantu guru dan 

siswa dalam memahami materi cerita. Selama ini ketersedian media pembelajaran 

menyimak belum memenuhi kebutuhan siswa dan guru. Siswa dan guru 

membutuhkan media pembelajaran menyimak yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka untuk mempermudah pembelajaran. 

Media pembelajaran dapat memberi solusi guru mengatasi keterbatasan 

alokasi waktu pembelajaran menyimak. Dengan demikian, ditegaskan betapa 

pentingnya kedudukan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan 

sarana yang paling baik serta memberikan pengaruh besar terhadap pembelajaran. 

Kebutuhan media pembelajaran harus disesuaikan pula dengan tingkat 

perkembangan siswa. Kurang terampilnya siswa dalam menyimak dibuktikan 

dengan data hasil belajar bukti kualitatif mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam 

menyimak pada siswa kelas V SD Sampangan 01 di bawah Kriteria Kentutasan 
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Minimal (KKM) yaitu 65. Data hasil belajar ditunjukan dengan  nilai terendah 

41,7 dan nilai tertinggi 83,3 dengan rerata kelas 58,4. 

 Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut peneliti menggunakan 

metode NHT dengan media audio untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menyimak khususnya cerita. Metode dan media pada penelitian ini memiliki 

banyak kelebihan diantaranya: 1) siswa menjadi lebih aktif; 2) rasa ingin tau siswa 

menjadi tinggi; 3) melalui media audio minat dan motivasi siswa untuk menyimak 

cerita yang akan didengarnya lebih besar. 

Dengan penggunaan media tersebut, siswa dapat belajar menyimak dengan 

cara yang menarik serta menyenangkan, suasana belajar menjadi bervariasi dan 

siswa tidak cepat merasa bosan serta menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. 

Dengan meningkatnya keaktifan siswa, hasil belajar yang diperoleh pun akan 

semakin meningkat. 

Kerangka berpikir dalam penelitian tindakan kelas ini dapat digambarkan 

melalui bagan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

  Dengan menerapkan metode NHT dengan media audio pada membelajaran 

menyimak cerita maka keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar  pada  

siswa Kelas V SDN Sampangan 01 Semarang akan meningkat. 

 

 

 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak masih kurang. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak kurang, 

3) Hasil belajar siswa dalam menyimak cerita kurang. 

KONDISI  

AWAL 

Langkah-langkah pembelajaran mengunakan metode NHT dengan media 

audio adalah: 

1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa 

untuk siap manerima pelajaran. 

2) Guru menyampaikan materi mengenai cerita. 

3) Siswa menyimak cerita yang disajikan dengan media audio. 

4) Siswa mencatat hal-hal penting tentang cerita yang didengarnya. 

5) Siswa dibagi kedalam kelompok yang anggotanya 4-5 orang. Siswa 

dalam kelompok mendapat nomor dan tiap kelompok diberi nama 

kelompok. 

6) Guru memberikan tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. 

7)  Guru membimbing dan mengarahkan jalannya diskusi. 

8)  Kelompok mendiskusikan jawaban dan memastikan setiap anggota 

kelompok mengerjakan serta mengetahui jawaban tim. 

9)  Guru memanggil salah satu nomor siswa,dan nomor yang dipanggil 

me-laporkan hasil diskusi. 

10)  Tanggapan dari siswa lain, kemudian dilanjutkan oleh guru. 

11)  Guru member penghargaan kepada kelompok terbaik. 

12)  Guru memberikan evaluasi. 

 

 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak mengalami 

peningkatan. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak meningkat. 

3) Hasil belajar siswa dalam menyimak cerita menigkat. 

 

KONDISI  

AKHIR 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

     

3.1  SUBJEK PENELITIAN  

  Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 01 Sampangan Semarang. Dengan 

jumlah siswa kelas V sebanyak 40 siswa 18 siswa laki-laki dan 22 siswa pe-

rempuan.  

 

3.2  VARIABEL PENELITIAN 

  Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Keterampilan Guru dalam menyimak cerita melalui metode NHT dengan 

media audio. 

2) Aktivitas siswa dalam menyimak cerita melalui metode NHT dengan media 

audio. 

3) Hasil belajar siswa dalam menyimak cerita melalui metode NHT dengan 

media audio. 

 

3.3  TEMPAT PENELITIAN 

  Penelitian ini dilakukan di SD N Sampangan 01 Semarang yang 

beralamatkan di jalan Menoreh tengah III/23 Kecamatan Gajah Mungkur 

Semarang. 
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3.4  LANGKAH-LANGKAH  PTK 

  Skema alur Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto dkk, 2009: 16) adalah 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang akan dijabarkan sebagai 

berikut 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Perencanaan Penelitian 

3.4.1 Perencanaan  

Tahapan perencanaan ini berupa menyusun rancangan tindakan yang 

menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana 

tindakan tersebut akan dilakukan  (Arikunto dkk, 2009: 17). Dalam tahap 

perencanaan ini meliputi sebagai berikut:  

1) Menelaah materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas V semester 2 yang 

akan dilakukan tindakan penelitian dengan menelaah indikator pelajaran. 

2) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran melalui metode NHT dengan media audio. 

3) Menyiapkan/membuat media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian. 
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4) Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian. 

5) Menyiapkan alat evaluasi. 

3.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan rancangan 

yang telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto dkk, 2009: 18). 

Pelaksanaan tindakan penelitian ini direncanakan dalam empat siklus. Siklus 

pertama dilaksanakan dengan perencanaan pembelajaran yang telah dibuat, yakni 

dengan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan  metode NHT dengan 

media audio. Siklus kedua dilaksanakan untuk memperbaiki segala sesuatu yang 

masih kurang dalam pelaksanaan siklus satu yang diperoleh dari hasil refleksi 

setelah siklus satu. 

3.4.3 Observasi  

Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar misalnya 

tingkah laku siswa pada waktu belajar, tingkah laku guru pada waktu mengajar 

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat (Arikunto 

dkk, 2009: 19). Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru 

pengamat untuk mengamati keterampilan guru dalam menyimak cerita melalui 

metode NHT dengan media audio, aktifitas siswa dalam menyimak cerita melalui 

metode NHT dengan media audio dan keterampilan siswa dalam menyimak cerita 

melalui metode NHT dengan media audio. 

3.4.4 Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan mengungkakan kembali apa yang sudah 

dilakukan (Arikunto, 2009: 19). Setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu 
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aktifitas siswa, keterampilan guru,  dan ketrampilan membaca permulaan apakah 

sudah efektif dengan melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus 

pertama, serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang 

muncul dalam pelaksanaan siklus pertama, kemudian membuat perencanaan 

tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

 

3.5 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Pada tahap penelitian ini peneliti akan melakukan dalam 4 siklus, tiap 

siklusnya terdiri atas 1 kali pertemuan, jika pada siklus kedua indikator ke-

berhasilan belum tercapai maka peneliti akan melanjutkan pada siklus berikutnya. 

Setiap siklus menggunakan rekaman audio. Pelaksanaan setiap siklusnya sama, 

yang membedakan adalah cerita yang akan disimak oleh siswa dibuat berbeda. 

3.5.1 Perencanaan Siklus Satu 

Perencanaan pada siklus satu ini meliputi perencanaan, pelaksanaan tin-

dakan, observasi dan refleksi. 

1) Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan peneliti meliputi: 

a) Menyusun RPP dengan materi menyimak isi cerita. 

b) Menyiapkan media pembelajaran sesuai materi pembelajaran. 

c) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran melalui metode NHT dengan media audio. 

d) Menyiapkan alat evaluasi yang berupa tes tertulis (lembar kerja siswa dan 

latihan soal individu). 
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2) Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti meliputi: 

a) Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab terkait cerita yang 

sering mereka dengar. 

b) Siswa  menebak mana yang termasuk cerita dari beberapa judul yang 

disampaikan guru degan cara memanggil acak. 

c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan. 

d) Guru menginformasikan penggunaan media audio penjelasan materi cerita. 

e) Siswa menyimak media rekaman audio “Si Raja Merpati Behati Putih”. 

f) Siswa mencatat hal-hal penting dari cerita yang disimak. 

g) Siswa membentuk kelompok sesuai dengan informasi guru. 

h) Guru membagi nomor kepala pada masing-masing anggota kelompok 

i)  Siswa berdiskusi dengan kelompoknya tentang hasil yang dicatat. 

j) Guru memanggil salah satu nomor kepala untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya dengan menceritakan kembali cerita yang disimak. 

k)  Guru membantu siswa membuat kesimpulan dan rangkuman serta 

memberikan penegasan. 

l)  Setiap siswa menyelesaikan evaluasi pembelajaran menyimak cerita. 

m)  Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik. 

3) Observasi  

Observasi yang dilakukan meliputi: 

a) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita melalui 

metode NHT dengan media audio. 
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b) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak cerita melalui 

metode NHT dengan media audio. 

c) Keterampilan siswa dalam pembelajaran menyimak cerita melalui metode 

NHT dengan media audio.  

4) Refleksi 

  Refleksi yang akan dilakukan oleh peneliti meliputi: 

a) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus satu.  

b) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus satu.  

c) Membuat daftar permasalahan(kekurangan) pembelajaran pada siklus satu. 

d) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua dengan mengacu 

pada hasil siklus satu. 

3.5.2 Perencanaan Siklus Dua 

Perencanaan pada siklus dua ini meliputi perencanaan, pelaksanaan tin-

dakan, observasi dan refleksi. 

1) Perencanaan 

a) RPP dengan materi menyimak isi cerita. 

b) Menyiapkan media pembelajaran sesuai materi pembelajaran. 

c) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran melalui metode NHT dengan media audio. 

d) Menyiapkan alat evaluasi yang berupa tes tertulis (lembar kerja siswa dan 

latihan soal individu). 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti meliputi: 
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a) Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab terkait cerita yang 

sering mereka dengar. 

b) Siswa  menebak mana yang termasuk cerita dari beberapa judul yang di-

sampaikan guru degan cara memanggil acak. 

c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan. 

d) Guru menginformasikan penggunaan media dan menjelaskan materi cerita. 

e) Siswa menyimak menyimak media rekaman audio tentang “Si Bom-Bom 

Beruang Pemalas”. 

f) Siswa mencatat hal-hal penting dari cerita yang disimak. 

g) Siswa membentuk kelompok sesuai dengan informasi yang disampaikan guru. 

h) Guru membagi nomor kepala pada masing-masing anggota kelompok 

i)  Siswa berdiskusi dengan kelompoknya tentang hasil yang dicatat. 

j) Guru mengamati kerja kelompok dan memberi bantuan seperlunya. 

k) Guru memanggil salah satu nomor kepala untuk mempresentasikan hasil dis-

kusinya dengan menceritakan kembali cerita yang disimak. 

l) Guru membantu siswa membuat kesimpulan dan rangkuman serta mem-

berikan penegasan. 

m) Setiap siswa menyelesaikan evaluasi pembelajaran menyimak cerita. 

n) Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik. 

3) Observasi  

Observasi yang dilakukan meliputi: 

a) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita melalui 

metode NHT dengan media audio. 
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b) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak cerita melalui 

metode NHT dengan media audio. 

c) Keterampilan siswa dalam pembelajaran menyimak cerita melalui metode 

NHT dengan media audio.  

4) Refleksi 

  Refleksi yang akan dilakukan oleh peneliti meliputi: 

a) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus dua.  

b) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus dua.  

c) Membuat daftar permasalahan(kekurangan) pembelajaran pada siklus dua. 

d) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua dengan mengacu 

pada hasil siklus dua. 

3.5.3 Perencanaan Siklus Tiga  

Perencanaan pada siklus tiga ini meliputi perencanaan, pelaksanaan tin-

dakan, observasi dan refleksi. 

1) Perencanaan 

a) RPP dengan materi menyimak isi cerita. 

b) Menyiapkan media pembelajaran sesuai materi pembelajaran. 

c) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran melalui metode NHT dengan media audio. 

d) Menyiapkan alat evaluasi yang berupa tes tertulis (lembar kerja siswa dan 

latihan soal individu). 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti meliputi: 
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a) Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab terkait cerita yang 

sering mereka dengar. 

b) Siswa  menebak mana yang termasuk cerita dari beberapa judul yang di-

sampaikan guru degan cara memanggil acak. 

c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan. 

d) Guru menginformasikan penggunaan media audio. 

e) Guru menjelaskan tentang materi cerita. 

f) Siswa menyimak menyimak media rekaman audio tentang “Kancil dan Siput”. 

g) Siswa mencatat hal-hal penting dari cerita yang disimak. 

h) Siswa membentuk kelompok sesuai dengan informasi yang disampaikan guru. 

i) Guru membagi nomor kepala pada masing-masing anggota kelompok 

j) Siswa berdiskusi dengan kelompoknya tentang hasil yang dicatat. 

k) Guru mengamati kerja kelompok dan memberi bantuan seperlunya. 

l) Guru memanggil salah satu nomor kepala untuk mempresentasikan hasil dis-

kusinya dengan menceritakan kembali cerita yang disimak. 

m) Guru membantu siswa membuat kesimpulan dan rangkuman serta mem-

berikan penegasan. 

n) Setiap siswa menyelesaikan evaluasi pembelajaran menyimak cerita. 

o) Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik. 

3) Observasi  

Observasi yang dilakukan meliputi: 

a) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita melalui 

metode NHT dengan media audio. 
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b) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak cerita melalui 

metode NHT dengan media audio. 

c) Meterampilan siswa dalam pembelajaran menyimak cerita melalui metode 

NHT dengan media audio.  

4) Refleksi 

  Refleksi yang akan dilakukan oleh peneliti meliputi: 

d) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus tiga.  

e) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus tiga.  

f) Membuat daftar permasalahan(kekurangan) pembelajaran pada siklus tiga. 

g) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua dengan mengacu 

pada hasil siklus tiga. 

3.5.4 Perencanaan Siklus Empat 

Perencanaan pada siklus keempat ini meliputi perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. 

1) Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan peneliti meliputi: 

a) Menyusun RPP dengan materi menyimak isi cerita. 

b) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran melalui metode NHT dengan media audio. 

c) Menyiapkan alat evaluasi yang berupa tes tertulis (lembar kerja siswa dan 

latihan soal individu)  

2) Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti meliputi: 
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a) Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab terkait cerita pada 

pertemuan sebelumnya. 

b) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan yaitu menyimak 

cerita. 

c) Guru menginformasikan pembelajaran menggunakan media audio. 

d) Guru menginformasikan pembentukan kelompok yang telah ditentukan guru. 

e) Guru menggali pngetahuan siswa tentang materi yang akan diajarkan yaitu 

tentang materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. 

f) Siswa mendengarkan rekaman audio “Bawang Merah dan Bawang Putih”. 

g) Siswa mencatat hal-hal penting terkait cerita anak. 

h) Siswa membentuk kelompok sesuai dengan informasi guru. 

i) Guru membagi nomor kepala pada masing-masing anggota kelompok 

j)  Siswa berdiskusi dengan kelompoknya tentang hasil yang dicatat. 

k)  Guru mengamati kerja kelompok dan memberi bantuan seperlunya. 

l)  Guru memanggil salah satu nomor dan mempresentasikan hasil diskusinya. 

m)  Guru membantu siswa membuat kesimpulan dan rangkuman serta 

memberikan penegasan. 

n)  Setiap siswa menyelesaikan soal sebagai evaluasi pembelajaran menyimak. 

o)  Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik. 

3) Observasi  

Observasi yang dilakukan peneliti meliputi: 

a) Mengamati peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita 

melalui metode NHT dengan media audio. 
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b) Mengamati peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak 

cerita melalui metode NHT dengan media audio. 

c) Keterampilan siswa dalam menyimak isi cerita melalui metode NHT dengan 

media audio. 

4) Refleksi 

  Refleksi yang akan dilakukan oleh peneliti meliputi: 

a) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus empat.  

b) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus empat.  

c) Membuat daftar permasalahan(kekurangan) pembelajaran pada siklus empat. 

d) Merencanakan perencanaan tindak lanjut bila telah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan maka siklus selanjutnya (siklus lima) 

dihentikan. Namun, bila indikator yang telah ditetapkan belum dapat dicapai 

maka dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

e) Menyusun laporan. 

 

3.6  DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Data dilihat dari sumber data, serta jenis data dan Cara pengumpulan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Sumber Data 

1) Siswa  

 Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua, hasil evaluasi. 
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2) Guru 

 Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran melalui metode NHT dengan media audio. 

3) Data dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes, hasil pengamatan, 

catatan lapangan selama proses pembelajaran dan hasil foto. 

4) Catatan lapangan 

 Sumber data yang berupa catatan lapangan bersal dari catatan selama 

proses pem-belajaran berupa aktivitas siswa, keterampilan guru dan keterampilan 

siswa dalam membaca permulaan. 

5) Kuesioner 

 Kuesioner (questionair) juga sering disebut dengan angket. Pada dasarnya 

kuesionaer adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan 

diukur (responden). Dengan kuesioner ini orang dapat diketahui tentang ke-

adaan/data diri. Pengalaman, pengetahuan sikap atau pendapat, dan lain-lain ( 

Arikunto, 2012: 42) 

 Peneliti menggunakan kuesioner langsung dan tertutup, jadi dalam pe-

nelitian kuesioner langsung diisi oleh responden. Kuesioner disusun peneliti de-

ngan menyediaan pilihan jawaban lengkap sehingga responden hanya tinggal 

member tanda pada jawaban yang dipilih. Kuesioner pada penelitian ini dutujukan 

untuk mengetahui  minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerita 

melalui metode NHT dengan media audio. 
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6) Wawancara 

 Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan untuk memperoleh ba-

han atau informasi yang dilaksanakan secara sepihak, berhadapan muka, dan 

dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan (Poerwanti, 2008: 5-17). 

 Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara 

dimana pertanyaan yang disediakan memberi kebebasan interviewee untuk 

menjawab atau mengemukakan pendapatnya. 

3.6.2 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Data Kuantitatif 

  Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka,  atau data kualitatif 

yang diangkakan (Sugiyono, 2011: 23). Data ini diwujudkan dengan tes tertulis 

siswa yang diperoleh dari pembelajaran bahasa Indonesia menyimak.    

2) Data Kualitatif 

  Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar 

(Sugiyono, 2011: 23). Data diperoleh dari hasil observasi dengan meng-gunakan 

lembar pengamatan keterampilan guru, aktifitas siswa, dan catatan lapangan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui metode NHT dengan media audio. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh 

keterangan nyata yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan 

penelitian. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh data yang 

relevan, akurat dan reliable yang berkaitan dengan penelitian. Jadi pengumpulan 



57 
 

 
 

data pada suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan- bahan, 

keterangan dan informasi yang benar untuk dijadikan data. Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes 

dan teknik non tes: 

1) Teknik Tes  

 Teknik tes berupa tes tertulis yaitu dengan menggunakan alat pe-

ngumpulan data berupa pertanyaan atau soal evaluasi diakhir siklus. Menurut 

Poerwanti (2008 : 1.5) tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu.  

 Pendapat lain mengatakan tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, in-

telegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok 

(Arikunto, 2012: 46). Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan kognitif siswa yang dilaksanakan pada siklus satu dan siklus dua. Tes 

digunakan mengukur ketercapaian hasil belajar siswa. 

 Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

dasar dan pencapaian atau prestasi belajar. Tes diberikan kepada siswa secara 

individu untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes juga digunakan untuk 

mengukur atau memberi angka terhadap proses pembelajaran ataupun pekerjaan 

siswa sebagai hasil belajar yang merupakan cerminan tingkat penguasaan 
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terhadap materi yang diajarkan. Tes ini dilaksanakan pada pembelajaran siklus 

satu dan siklus dua. 

2) Teknik Nontes 

a) Metode Observasi  

 Menurut Arikunto (2012: 2012) observasi adalah suatu teknik yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan se-

cara sistematis.  

b) Catatan Lapangan  

 Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung 

apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran, catatan lapangan 

berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai 

masukan guru dalam melakukan refleksi  

 Catatan lapangan dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh pada 

saat observasi ketrampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan membaca 

permulaan siswa dalam pembelajaran 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data mengenai: 

1) keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak cerita melalui NHT 

dengan media audio, 

2) aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita melalui NHT dengan 

media audio, 

3) keterampilan siswa dalam pembelajaran menyimak cerita melalui NHT 

dengan media audio, 
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3.7  TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Kuantitatif   

Data kuatitatif berupa hasil belajar untuk mengukur kemampuan kognitif 

pada kemampuan menyimak. 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 

  N = 
𝑆

𝑆𝑡
x 100 

Keterangan: 

S =   skor yang diperoleh 

St = skor teoritis (skor maksimal) 

N = nilai 

(Poerwanti dkk, 2008: 6.15-6.16) 

2) Menghitung mean atau rerata kelas 

Menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑥  = 
 𝑋

 𝑁
 

Keterangan : 

 𝑥  :  nilai rata- rata 

 ∑ X :  jumlah semua nilai siswa  

∑ N :  jumlah siswa 
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(Aqib dkk, 2010) 

Adapun penyajian data kuantitatif paparkan dalam bentuk grafik dan diagram. 

Menggunakan rumus sebagai berikut : 

% ketuntasan belajar=  
jumlah  siswa  tuntas  belajar

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100% 

Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan 

belajar (KKM) SDN Sampangan 01 dengan KKM klasikal dan individual 

dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, siswa akan 

dikatakan tuntas dengan kriteria ketuntasan individu ≥65 dan tidak tuntas dengan 

kriteria nilai <65 dengan kriteria ketuntasan klasikal sebesar ≥80%. 

2. Kualitatif  

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan siswa dalam pembelajarn menyimak cerita melalui 

metode NHT dengan media audio yang dianalisis dengan analisis diskriptif 

kualitatif. Kemudian data kualitatif dipisah-pisahkan menurut kategori yang ada 

untuk memperoleh kesimpuan. 

Data kualitatif penelitian ini dibagi menjadi 4 kategori yaitu kategori 

Sangat Baik (A), kategori Baik (B), kategori Cukup (C), dan kategori Kurang (D). 

Menghitung rentan dilakukan dengan kuartil dan jumlah skor yang ada. Menurut 

Poerwanti (2008: 6.9) pengolahan data skor dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan skor tertinggi dan terendah. 

2) Mencari median.  
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3) Membagi rentan nilai menjadi empat kategori (sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang). 

Kemudian dapat menghitung data skor dengan rumus sebagai berikut: 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor = (T-R) + 1 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
2

4
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
1

4 
 ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 = 

1

4 
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
1

4
 (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 

3

4 
 (n + 1)  untuk data ganjil 

Q4= kuartil keempat = T  

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam tabel 

criteria ketuntasan data kualitatif. 

 

Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 
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Tabel 3.2 Kriteria Keterampilan Guru 

Kriteria Ketuntasan 

Keterampilan Guru 
Kategori Nilai 

23 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik A 

17,5 ≤ skor < 23 Baik B 

12 ≤ skor < 17,5 Cukup C 

7 ≤ skor < 12 Kurang D 

 

Tabel 3.3 Kriteria Aktivitas Siswa 

Kriteria Ketuntasan Aktivitas 

Siswa 
Kategori Nilai 

20 ≤ skor ≤ 24 Sangat Baik A 

15 ≤ skor < 20 Baik B 

10 ≤ skor < 15 Cukup C 

6 ≤ skor < 10 Kurang D 

 

3.8  Indikator Keberhasilan 

 Pembelajaran melalui Metode NHT dengan media audio dapat 

meningkatkan kemampuan menyimak cerita pada pelajaran Bahasa Indonesia 

pada siswa kelas V SD Negeri Sampangan 01 Semarang dengan indikator sebagai 

berikut: 

1) Keterampilan guru dalam menyimak cerita melalui NHT dengan media audio 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik  dengan skor ≥ 15 

2) Aktivitas siswa dalam menyimak cerita melalui NHT dengan media audio 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor ≥ 17,5. 

3) Keterampilan siswa dalam menyimak cerita melalui NHT dengan media audio 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor  ≥ 7,5 dan 

hasil belajara siswa dalam menyimak cerita melalui NHT dengan media audio 
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mencapai ketuntasan individual sebesar 65 dan ketuntasan klasikal sebesar 

80%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

 Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 4 siklus dengan setiap 

siklusnya terdiri atas 1 pertemuan. Berikut ini akan dideskripsikan hasil dari pe-

nelitian yang berupa keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran menyimak cerita pada siswa kelas V SDN Sampangan 01 

Semarang.  

4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus Satu 

4.1.1.1 Observasi 

a. Deskripsi Hasil Keterampilan Guru 

Tabel 4.1 

Hasil Keterampilan Guru Siklus Satu  

No. Indikator 
Skor yang 

diperoleh 

1. Membuka pelajaran 2 

2. Menyampaikan petanyaan kepada siswa 2 

3. Menjelaskan materi cerita 3 

4. Membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan 

melalui metode NHT dengan media audio 

2 

5. Memberi penguatan 3 

6. Menutup pelajaran 2 

7. Menggunakan media pelajaran 4 

Jumlah 18 

Rata-rata 2,6 

Persentase 64% 

Kategori Baik 

Keterangan: 23 ≤ skor ≤ 28 sangat baik; 17,5 ≤ skor < 23 baik; 12 ≤ skor < 17,5 

cukup; 7 ≤ skor < 12 kurang 
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Diagram 4.1 

Perolehan Skor Keterampilan Guru Siklus Satu  

 

Berdasarkan tabel  dan diagram hasil keterampilan guru  di atas, maka 

jumlah skor yang diperoleh adalah 16 dengan rata-rata 2,6. Jika dilihat ber-

dasarkan kategori  maka hasil pengamatan tersebut termasuk dalam kategori ba-

ik. Untuk lebih jelasnya maka dari hasil keterampilan guru dalam tabel di atas 

akan dijabarkan sebagai berikut: 

1) Membuka Pelajaran 

Guru membuka pembelajaran dengan menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik, melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran. Skor yang dipe-

roleh pada siklus satu adalah 2. Guru belum mampu memperoleh skor 4 

dikarenakan guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran dan belum mem-

berikan motivasi kepada siswa. 
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2) Menyampaikan Pertanyaan Pada Siswa 

Setelah guru membuka pelajaran, maka guru melakukan tanya jawab 

bersama siswa mengenai apa itu cerita dan unsur-unsur apa yang terdapat di 

dalam suatu cerita. Skor yang diperoleh adalah 2. Guru menyampaikan pertanyaan 

secara jelas dan mudah dipahami siswa dan pertanyaan diberikan secara merata. 

Namun, guru masih belum memfokuskan pertanyaan pada satu masalah dan guru 

belum memberikan waktu yang cukup untuk siswa berfikir. 

3) Menjelaskan Materi Cerita 

Guru menjelaskan kepada siswa mengenai apa itu yang dimaksud dengan 

cerita, dan apa saja unsur-unsur yang ada didalam suatu cerita. Skor yang di-

peroleh adalah 3. Guru dalam menjelaskan sudah memperhatikan kejelasan pe-

nyampaian materi, menggunakan contoh, serta memberikan tekanan pada materi  

yang dipelajari. Namun, guru belum memberikan balikan kepada siswa. 

4) Membimbing Diskusi Kelompok Kecil dan Perorangan Melalui Metode NHT 

dengan Media Audio 

Tahap selanjutnya yaitu membentuk kelompok-kelompok siswa ke dalam 

8 kelompok  dengan setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang anggota. Setiap anak 

dalam kelompok akan mendapatkan nomor kepala dimulai dari 1 sampai 5. 

Hasil perolehan skornya adalah 2. Guru sudah mampu mengorganisir 

kegiatan pembelajaran melelui NHT dengan media audio dan memberikan bim-

bingan dan memudahkan siswa dalam belajar melalui NHT dengan media audio. 

Namun, guru belum mampu mengadakan pendekatan secara pribadi kepada siswa 

serta belum memusatkan perhatian siswa. 
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5) Memberi Penguatan 

Penguatan yang diberikan guru dalam pembelajaran ini berbentuk verbal 

dan nonverbal. Skor yang diperoleh pada indikator keterampilan guru ini adalah 3. 

Guru sudah memberikan penguatan kepada pribadi tertentu dan kelompok serta 

menggunakan variasi dalam member penguatan. Namun, guru belum memberikan 

penguatan secara segera setelah siswa mampu mengerjakan tugas dengan baik. 

6) Menutup Pelajaran 

Pembelajaran ditutup guru dengan membuat kesimpulan bersama siswa 

mengenai materi yang telah dipelajari, melakukan evaluasi. Skor yang diperoleh 

pada indikator keterampilan guru ini adalah 2. 

7) Menggunakan Media Pembelajaran 

Hasil perolehan skor untuk indikator mengunakan media pembelajaran  

adalah 4. Guru sudah menggunakan media yang sesuai dengan tujuan pem-

belajaran, sesuai dengan materi, tidak menganggu pemahaman siswa, dan media 

yang digunakan dapat menarik perhatian siswa. 

b. Deskripsi Hasil Aktivitas Siswa 

Tabel 4.2 

Hasil Aktivitas Siswa Siklus Satu  

No Indikator 

Frekuensi skor 
Jml 

(1+2+3+4) 

Rata-rata 

(
𝟏+𝟐+𝟑+𝟒

𝟒𝟎
) 1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1 

Sikap siswa saat menyimak 

cerita melalui metode NHT 

dengan media audio 

4 20 13 3 95 

2,8 

2 

Sikap siswa dalam menulis 

hal-hal penting hasil 

menyimak 

3 25 10 2 91 

2,3 

3 
Sikap siswa dalam 

pembentukan kelompok 
3 20 12 5 99 

2,5 

4 
Sikap siswa dalam kelompok 

dan kerjasama dalam diskusi  
1 17 14 8 109 

2,7 
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Diagram 4.2 

Perolehan Skor Aktivitas Siswa Siklus Satu  

 

  Dengan melihat dari hasil perolehan skor pada tabel dan grafik di atas ma-

ka diperolehan skor berdasar indikator dapat diperinci sebagai berikut: 

1) Sikap Siswa Dalam Menyimak Cerita Melalui Metode NHT Dengan Media 

Audio 

Terdapat 3 siswa yang mendapatkan skor 4, yaitu siswa yang sudah fokus 

menyimak, tidak menganggu teman yang lain, tidak bermain sendiri dan duduk 

tenang. Hasil perolehan skor pada indikator siskap siswa saat menyimak cerita 

melalui metode NHT dengan media audio siklus satu adalah, 4 siswa yang 
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Rata-rata 

(
𝟏+𝟐+𝟑+𝟒

𝟒𝟎
) 1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

5 
Sikap siswa berpartisipasi 

dalam diskusi kelas 
1 15 12 10 107 

2,6 

6 
Sikap siswa dalam 

mengejakan evaluasi 
 19 10 11 112 

2,8 

Jumlah skor 613 15,7 

Rata-rata 15,3 2,7 

Kategori Baik  

Persentase  65,4% 

Keterangan: 20 ≤ skor ≤ 24 sangat baik; 15 ≤ skor < 20 baik; 10 ≤ skor < 15; 6 ≤ skor < 

10  
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memperoleh skor 1, 20 siswa yang mendapatkan skor 2, 13 siswa mendapatkan 

skor 3, dan 4 siswa yang mendapatkan skor 4. Rata-rata yang dipeoleh pada 

indikator pertama ini adalah sebesar 2,8. 

2) Sikap Siswa Dalam Menulis Hal-hal Penting Hasil Menyimak 

Sebanyak 2 siswa mendapatkan skor 4, yaitu siswa yang menulis tanpa 

melihat tulisan teman lain, menulis secara keseluruhan hal penting cerita, menulis 

sesuai permasalahan petunjuk dari guru, dan mengerjakan dengan tenang tidak 

bergurau. 

Perolehan skor pada indikator sikap siswa dalam menulis hal-hal penting 

hasil menyimak adalah sebagai berikut, 3 siswa mendapatkan skor 1, 25 siswa 

me-ndapatkan skor 2, 10 siswa mendapatkan skor 3, dan 2 siswa mendapatkan 

skor 4. Dengan rata-rata skor sebesar 2,3. 

3) Sikap Siswa Dalam Pembentukan Kelompok 

Siswa yang memperoleh skor 4 sebanyak 5 siswa. Siswa yang membentuk 

kelompok sesuai dengan perintah guru, duduk dengan tenang, tidak saling me-

nganggu teman yang lain, dan tidak berpindah-pindah tempat duduk. Hasil pe-

rolehan skor dari indikator sikap siswa dalam pembentukan kelompok adalah, 3 

siswa memperoleh skor 1, 20 siswa memperoleh skor 2, 12 siswa memperoleh 

skor 3, dan 5 siswa memperoleh skor 4 dengan rata-rata skor 2,3. 

4) Sikap Siswa Dalam Kelompok Kerjasama Dalam Diskusi Kelompok 

Siswa yang memperoleh skor 4 ada 8. Mereka adalah siswa yang me-

ngemukakan pendapat dalam kelompoknya, tidak bergantung pada kinerja teman, 

menanggapi teman dalam kelompok, dan melakukan tanya jawab dalam me-
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nyatukan pikiran. Skor yang diperoleh dari indikator sikap siswa dalam kelompok  

kerjasama dalam diskusi kelompok adalah sebanyak 1 siswa memperoleh skor 2, 

17 siswa mempeoleh skor 2, 14 siswa memperoleh skor 2, dan 8 siswa mem-

peroleh skor 4 dengan peolehan rata-rata 2,7. 

5) Sikap Siswa Berpartisipasi Dalam Diskusi Kelas 

Tedapat 10 siswa yang memperoleh skor 4. Mereka adalah siswa yang 

mendengarkan teman menyampaikan hasil diskusi, member saran atas presentasi 

teman, menanggapi hasil diskusi, dan menaruh minat dalam diskusi kelas. 

Perolehan skor dari sikap siswa berpartisipasi dalam diskusi kelas  adalah, 

1 siswa memperoleh skor 1. 15 siswa memeproleh skor 2, 12 siswa mempeoleh 

skor 3, dan 10 siswa memperoleh skor 4 dengan rata-rata 2,6. 

6) Sikap Siswa Dalam Mengerjakan Evaluasi 

Siswa yang memperoleh skor 4 sebanyak 11 siswa. Mereka adalah siswa 

yang mengerjakan evaluasi yang diberikan guru, mengerjakan sendiri evaluasi 

yang diberikan guru, siswa yang mengerjakan seluaruh soal evaluasi, dan siswa 

yang menyelesaikan soal evaluasi dalam waktu yang singkat. Perolehan skor pada 

indikator sikap siswa dalam mengerjakan evaluasi adalah 19 siswa memperoleh 

skor 2, 10 siswa memperoleh skor 3, dan 11 siswa memperoleh skor 4 dengan 

rata-rata skor 2,8. 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa di atas, ditunjukan bahwa 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita melalui metode NHT dengan 

media audio memiliki jumlah skor 613 dengan rata-rata 15,3. Berdasarkan 
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pemerolehan skor pada siklus satu dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa 

selama pembelajaran berada pada kategori baik. 

c. Hasil Belajar Keterampilan Menyimak  

Keterampilan menyimak cerita pada  siswa kelas V SDN Sampangan 01 

Semarang  pada siklus satu pertemuan pertama menunjukan hasil yang masih 

kurang maksimal. Ditunjukan dengan perolehan skor pada masing-masing 

indikator, pada indikator menyimak rekaman cerita skor klasikal yang diperoleh 

adalah 93 dengan rata-rata 2,3. indikator ke 2 antusias siswa dalam menyimak 

cerita skor klasikal yang diperoleh adalah 81 dengan rata-rata 2,0 dan indikator ke 

3 meremehkan rekaman audio cerita skor klasikal yang diperoleh adalah 99 

dengan rata-rata 2,5. 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan menyimak cerita siswa kelas V 

SDN Sampangan 01 di atas, ditunjukan bahwa keterampilan menyimak siswa 

melalui metode NHT dengan media audio memiliki jumlah skor 273 dengan rata-

rata 6,8. Dengan  demikian perolehan skor pada siklus satu dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan siswa selama pembelajaran berada pada kategori cukup. Data  

perolehan skor indikator di atas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Skor Keterampilan Menyimak Cerita Siklus Satu  

No Indikator 

Frekuensi Skor 
Jumlah 

1+2+3+4 

Rata-rata 
 x1 + x2 + x3 + x5

40
 

1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1 Memperhatikan 

rekaman audio 

cerita 

3 23 12 2 93 2,3 

2 Antusias siswa 

dalam menyimak 

cerita 

3 34 2 1 81 2,0 
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No Indikator 

Frekuensi Skor 
Jumlah 

1+2+3+4 

Rata-rata 
 x1 + x2 + x3 + x5

40
 1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

3 Meremehkan 

rekaman audio 

cerita 

2 20 15 3 99 2,5 

Jumlah 273 6,8 

Rata-rata 6,8 2,3 

Persentase  56,7% 

Kategori Cukup   

Keterangan: 12  ≤ skor ≤ 10 Sangat baik; 7,5  ≤ skor < 10 Baik; 5   ≤  skor < 7,5 Cukup; 

 3 ≤ skor < 5 Kurang 

 

 

Diagram 4.3 

Rata-rata Skor Keterampilan Menyimak 

 

  Berdasarkan evaluasi hasil belajar pada pembelajaran menyimak cerita 

melalui metode NHT dengan media audio, dengan materi mengidentifikasi unsur-

unsur cerita pada siklus satu pertemuan pertama adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Belajar Siklus Satu  
No. Nama Siswa Nilai Kualifikasi 

1 AJ 58,8 Tidak Tuntas 

2 ASH  66,7 Tuntas 

3 TR 50 Tidak Tuntas 

4 YC 50 Tidak Tuntas 
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No. Nama Siswa Nilai Kualifikasi 

5 MIA 75 Tuntas 

6 AA 66,7 Tuntas 

7 AI 41,7 Tidak Tuntas 

8 DNS 50 Tidak Tuntas 

9 NRS 75 Tuntas 

10 AJ 66,7 Tuntas 

11 DJN 75 Tuntas 

12 AEP 66,7 Tuntas 

13 ANH 58,3 Tidak Tuntas 

14 BNS 66,7 Tuntas 

15 BK 50 Tidak Tuntas 

16 DGYA 75 Tuntas 

17 FRH 66,7 Tuntas 

18 ISM 66,7 Tuntas 

19 KNC 75 Tuntas 

20 LW 58,3 Tidak Tuntas 

21 MWP 83,3 TTuntas 

22 MDAA 66,7 Tuntas 

23 NHA 41,7 Tidak Tuntas 

24 MR 83,8 Tuntas 

25 NRF 58,3  Tidak Tuntas 

26 NAW 75 Tuntas 

27 NHS 58,3 Tidak Tuntas 

28 NC 66,7 Tuntas 

29 RR 41,7 Tidak Tuntas 

30 MK 66,7 Tuntas 

31 SN 66,7 Tuntas 

32 YNA 83,3 Tuntas 

33 WYP 41,7 Tidak Tuntas 

34 FAF 66,7 Tuntas 

35 RNF 66,7 Tuntas 

36 ATNM 58,3 Tidak Tuntas 

37 IW 75 Tuntas 

38 ATA 66,7 Tuntas 

39 BJ 58,3 Tidak Tuntas 

40 NPZ 75 Tuntas 

Jumlah 2558,6  

Rata-rata 63,9  

Ketuntasan Klasikal 62,5%  

Ketidaktuntasan Kalasikal 37,5%  

 

Tabel 4.5 

Peningkatan Hasil Belajar Prasiklus dengan Siklus Satu  

 
No. Pencapaian Data Prasiklus Data Siklus Satu 

1 Nilai terendah 33,3 41,7 

2 Nilai tertinggi 83,3 83,3 

3 Rata-rata 58,4 63,9 

4 Ketuntasan Klasikal 42,5% 62,5% 

 

Berdasarkan tabel data peningkatan hasil prasiklus dengan hasil siklus satu 

dapat disimpukan bahawa terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari perolehan 
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data prasiklus dengan siklus satu. Nilai terendah pada data pra siklus diperoleh 

33,3, nilai tertinggi 83,3, rata-rata klasikal 58,4%, dan ketuntasan klasikal sebesar 

42,5%. Setelah dilakukan penelitian menlalui metode NHT dengan media audio 

data yang diperoleh siklus satu nilai terendah mengalami peningkatan dari 33,3 

menjadi 41,7, dengan rata-rata klasikal meningkat dari 58,4 menjadi 63,9 dan  

ketuntasan klasikal meningkat dari 42,5% menjadi 62,5%. Bila disajikan dalam 

bentuk diagram, maka akan nampak seperti berikut: 

 

Diagram 4.3 

Peningkatan Hasil Belajar Data Prasiklus dengan Siklus Satu  

 

4.1.1.5 Angket Respon Siswa Keterampilan Menyimak Siklus Satu 

  Hasil pengisian angket respon siswa pada pembelajaran menyimak cerita 

melalui metode NHT dengan media audio pada siklus satu adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.6 

Hasil Pengisian Angket Respon Siswa Siklus Satu 

No. Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah  kalian menyukai pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang telah kita lakukan tadi?  

40 0 

2. Apakah  kalian memahami materi Bahasa Indonesia 

yang telah kita pelajari tadi? 

36 4 

3. Apakah  kalian mudah dalam  memahami materi yang 

disampaikan tadi? 

33 7 

4. Apakah  kalian ada kesulitan dalam kegiatan 

pembelajaran? 

14 26 

5. Apakah  kalian bersedia mengikuti pembelajaran seperti 

tadi lagi? 

40 0 

 

4.1.1.6  Refleksi 

Berdasarkan penelitian pada siklus satu diperoleh data berupa catatan 

lapangan, hasil observasi keterampilan guru, hasil observasi aktivitas siswa, hasil 

observasi keterampilan menyimak, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

menyimak melalui metode NHT dengan media audio, perlu dianalisis kembali 

bersama guru kolabolator untuk melakukan perbaikan pada pertemuan berikutnya. 

Hasil refleksi pada siklus satu adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam mengajar secara garis besar sudah baik, namun ma-

sih perlu ditingkatkan. Hal ini tampak pada hasil observasi yang dilakukan oleh 

observer. Skor yang diperoleh adalah 16. Skor ini tergolong dalam kategori 

baik. Dengan rata-rata skor keterampilan yang diperoleh guru rata-rata me-

nunjukan kategori cukup yaitu memperoleh skor 3,indikator yang masuk dalam 

kategori baik adalah keterampilan membuka pelajaran, keterampilan memberi 

penguatan, keterampilan memimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan 

serta keterampilan menutup pelajaran. Sedangkan indikator keterampilan mem-
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beri penguatan, keterampilan menjelaskan, menggunakan media sudah dalam 

kategori baik. 

b. Guru belum menyampaikan tujuan dan belum memberikan motivasi; guru 

belum memfokuskan pertanyaan pada satu msalah dan guru belum memberi 

waktu yang cukup untuk siswa berfikir; guru belum memberikan balikan 

kepada siswa; guru belum mampu mengadakan pendekatan pada siswa dan 

guru belum mampu memusatkan perhatian siswa; guru belum memberikan 

penguatan secara segera; guru belum melakukan refleksi dan balikan kepada 

siswa. 

c. Aktivitas siswa secara garis besar setelah dilakukan pembelajaran pada siklus 

satu sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. Hal ini tampak 

pada hasil observasi yang dilakukan oleh observer. Jumlah skor yang diperoleh 

adalah 739 dengan skor rata-rata 18,5  Perolehan ini tergolong dalam kategori 

baik. Pada perolehan skor masing-masih indikator aktivitas siswa rata-rata 

dalam kategori baik yaitu memperoleh skor 3. 

d. Beberapa siswa menganggu teman sebelahnya ketika menyimak cerita; banyak 

siswa hanya menulis sebagian dari hal-hal penting dalam cerita; mengganggu 

teman dikelompok lain; bergantung pada teman kelompoknya dan tidak 

menanggapi pendapat teman satu kelompoknya; tidak memberikan saran pada 

saat diskusi kelas sedang berlangsung; beberapa siswa dalam mengerjakan 

sosal evaluasi masih banyak yang berdiskusi dengan teman. 

e. Keterampilan menyimak cerita yang diperoleh belum mencapai indikator 

keberhasilan perolehan skor rata-rata 6,8 tergolong dalam kategori cukup. 
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f. Hasil belajar keterampilan menyimak cerita yang diperoleh belum mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 80%. Ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa pada siklus satu adalah 62,5% dan rata-rata nilai siswa 63,9. 

Berdasarkan refleksi pada pelaksanaan tindakan siklus satu, maka perlu 

didakan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan di siklus dua. 

4.1.1.7 Revisi 

Revisi yang dilakukan untuk pelaksanaan tindakan siklus dua adalah 

sebagai berikut: 

a. Guru lebih meningkatkan kemampuan dalam menciptakan variasi pembe-

lajaran sehingga dapat menarik minat siswa, dimuai dari awal pembelajaran, 

sehingga siswa fokus mengikuti pembelajaran sejak dari awal. 

b. Guru dalam aspek menjelaskan harus lebih ditingkatkan terutama dalam hal 

kejelasan penyampaian sehingga siswa memahami apa yang dimaksudkan. 

c. Guru lebih mendorong kepada seluruh siswa untuk berkelompok sesuai 

kelompok yang telah disusun guru secara heterogen sehingga tidak ada siswa 

menolak dikelompokan dengan teman yang kurang akrab dengannya. 

d. Guru memberikan rewad baik secara individu maupun kelompok  agar tercipta  

aktivitas kelompok menjadi lebih hidup dan adanya rasa berani pada setiap  

siswa serta adanya kompetisi diantara masing-masing siswa. 

e. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih aktiv dalam proses 

pembelajaran  dalam  hal menyampaikan pendapatnya dalam diskusi dan pada 

saat siswa  mengerjakan evaluasi individu. 
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f. Guru lebih meningkatkan kemampuan pengelolaan kelas sehingga dalam pro-

ses pembelajaran tercipta kondisi pembelajaran kondusif dan menyenangkan. 

g. Berdasarkan perolehan hasil evaluasi, diperoelh siswa belum tuntas sehingga  

pada tindakan selanjutnya guru harus melakukan pembelajaran menyimak  

cerita melalui metode NHT dengan media audio. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus Dua  

4.1.2.1 Observasi 

a. Deskripsi keterampilan guru 

Tabel 4.7 

Hasil Keterampilan Guru Siklus Dua  

No. Indikator 
Skor yang 

diperoleh 

1. Membuka pelajaran 3 

2. Menyampaikan pertanyaan pada siswa 2 

3. Menjelaskan materi cerita 3 

4. Membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan 

melalui metode NHT dengan media audio 

3 

5. Memberi penguatan 3 

6. Menutup pelajaran 2 

7. Menggunakan media pembelajaran 4 

Jumlah 20 

Rata-rata 2,9 

Presentasi 71,4% 

Kategori Baik 

Keterangan: 23 ≤ skor ≤ 28 sangat baik; 17,5 ≤ skor < 23 baik; 12 ≤ skor < 17,5 

cukup; 7 ≤ skor < 12 kurang 
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Diagram 4.5 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Dua 

 

Berdasarkan tabel dan diagram pengamatan keterampilan guru di atas, 

maka jumlah skor yang diperoleh adalah 16 dengan rata-rata 2,7. Jika dilihat 

berdasarkan kategori  maka hasil pengamatan tersebut termasuk dalam kategori 

baik. Untuk lebih jelasnya maka dari hasil observasi keterampilan guru dalam 

tabel di atas akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Membuka Pelajaran 

Guru membuka pelajaran dengan menyiapkan siswa secara psikis dan fisik 

malalui berdoa, persensi, dan pengkondisian kelas. Kemudian melakukan 

apersepsi mengaitkan pengetahuan yang dimiliki siswa, dilanjutkan penyampaian 

tujuan. Skor yang diperoleh adalah 3. Guru belum memberikan motivasi siswa. 

2. Menyampaikan Pertanyaan Kepada Siswa 

Saat guru melakukan tahapan eksplorasi guru bertanya kepada siswa untuk 

mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa, skor yang 

diperoleh dalam observasi indikator bertanya adalah 2, hal ini ditunjukan guru 
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sudah bertanya dengan jelas dan mudah dipahami siswa, dan pertanyaan diberikan 

kepada seluruh siswa. Namun pertanyaan yang diberikan oleh guru melum 

sepenuhnya terfokus pada satu masalah dan waktu yang diberikan kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan relative singkat. 

3. Menjelaskan Materi Cerita 

Guru menjelaskan mengenai materi cerita yang pada sebelumnya telah 

dibahas pada pertemuan sebelumnya. Skor yang diperoleh adalah 3.  Guru sudah 

menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, 

menggunakan contoh, serta guru memusatkan perhatian siswa dalam satu topik 

yang sedang dipelajari. 

4. Membimbing Diskusi Kelompok Kecil dan Perorangan Melalui Metode NHT 

dengan Media Audio 

Tahap selanjutnya yaitu membentuk kelompok-kelompok siswa ke dalam 

8 kelompok  dengan setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang anggota. Setiap anak  

dalam kelompok akan mendapatkan nomor kepala dimulai dari 1 sampai 5. 

Hasil perolehan skornya adalah 3. Guru sudah mengadakan pendekatan 

secara pribadi kepada siswa, sudah mengorganisasikan kegiatan pembelajaran 

melalui NHT dengan media audio, dan guru sudah membimbing dan memudahkan 

siswa dalam belajar melalui NHT dengan media audio. Namun guru belum 

memusatkan perhatian siswa dalam berkelompok. 

5. Memberi Penguatan 

Penguatan yang diberikan guru dalam penelitian ini berupa penguatan 

verbal seperti bagus, pintar, dan tepat sekali, dan nonverbal seperti gerakan, dan 
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sentuhan. Skor yang diperoleh siswa adalah 3. Guru sudah member penguatan 

kepada pribadi tertentu, penguatan untuk kelompok, dan variasi dalam penguatan. 

Namun guru masih belum dengan segera memberikan penguatan kepada siswa. 

6. Menutup Pelajaran 

Kegiatan akhir dalam pembelajaran yaitu keterampilan menutup pelajaran. 

Skor yang diperoleh guru adalah 2. Guru sudah membuat kesimpulan mengenai 

materi pelajaran bersama siswa dan melakukan evaluasi serta tindak lanjut. 

Namun guru belum melakukan refleksi dan umpan balik kepada siswa. 

7. Menggunakan Media Pembelajaran 

Skor yang diperoleh setelah dilakukan observasi adalah 4. Media yang 

digunakan oleh guru sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan, tidak menganggu pemaham siswa terhadap materi, 

dan media yang digunakan menarik untuk siswa. 

b. Deskripsi Hasil Aktivitas Siswa 

Tabel 4.8 

Hasil Aktivitas Siswa Siklus Dua 

No Indikator 

Frekuensi skor 
Jumlah 

1+2+3+4 
𝟏 + 𝟐 + 𝟑 + 𝟒

𝟒𝟎
 

Rata-rata 

1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1 

Sikap siswa saat menyimak 

cerita melalui metode NHT 

dengan media audio 

2 10 20 8 114 2,9 

2 

Sikap siswa dalam menulis 

hal-hal penting hasil 

menyimak 

3 22 8 7 99 2,5 

3 
Sikap siswa dalam 

pembentukan kelompok 
2 12 20 6 128 3,2 

4 

Sikap siswa dalam 

kelompok dan kerjasama 

dalam diskusi kelompok 

1 15 16 8 111 2,8 
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Diagram 4.6 

Hasil Aktivitas Siswa Siklus Dua 

 

  Dengan melihat hasil perolehan skor dari tabel dan diagram di atas maka 

perolehan skor berdasar indikator dapat diperinci sebagai berikut: 
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Frekuensi skor 
Jumlah 

1+2+3+4 
𝟏 + 𝟐 + 𝟑 + 𝟒

𝟒𝟎
 

Rata-rata 

1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

5 
Sikap siswa berpartisipasi 

dalam diskusi kelas 
1 10 19 10 118 2,8 

6 
Sikap siswa dalam 

mengejakan evaluasi 
 14 15 11 117 2,9 

Jumlah skor 687 17,1 

Rata-rata 17.2 2,9 

Persentase  71,3% 

Kstegori Baik  

Keterangan: 20 ≤ skor ≤ 24 sangat baik; 15 ≤ skor < 20 baik; 10 ≤ skor < 15; 6 ≤ skor < 

10 
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1) Sikap Siswa Saat Menyimak Cerita Melalui Metode NHT Dengan Media 

Audio 

Terdapat 8 siswa yang mendapatkan skor 4, yaitu siswa yang sudah fokus 

menyimak cerita, siswa yang tidak menganggu teman yang lain, siswa yang tidak 

bermain sendiri, dan siswa yang duduk tenang menyimak. Hasil perolehan pada  

siklus dua adalah, 2 siswa yang memperoleh skor 1, 10 siswa yang mendapatkan 

skor 2, 20 siswa mendapatkan skor 3, dan 8 siswa yang mendapatkan skor 4. 

Rata-rata yang dipeoleh pada indikator pertama ini adalah sebesar 2,9. 

2) Sikap Siswa Dalam Menulis Hal-hal Penting Hasil Menyimak 

Sebanyak 7 siswa mendapatkan skor 4, yaitu siswa yang menuliskan hal-

hal penting dalam cerita tanpa melihat temannya, menuliskan keseluruhan hal 

penting dalam cerita, menulis sesuai permasalahan yang diberikan oleh guru, dan 

mengerjakan dengan tenang dan tidak berguarau. Perolehan skor pada indikator 

kedua ini adalah sebagai berikut, 3 siswa mendapatkan skor 1, 22 siswa 

mendapatkan skor 2, 8 siswa mendapatkan skor 3, dan 2 siswa mendapatkan skor 

4. Dengan rata-rata skor sebesar 2,5. 

3) Sikap Siswa Dalam Pembentukan Kelompok 

Siswa yang mempeoleh skor 4 sebanyak 6 siswa. Mereka membentuk 

kelompok sesuai dengan perintah guru, duduk dengan tenang, tidak saling 

menganggu, dan tidak berpindah-pindah tempat. Hasil perolehan skor dari 

indikator sikap siswa dalam pembentukan kelompok adalah, 2 siswa memperoleh 

skor 1, 12 siswa memperoleh skor 2, 20 siswa memperoleh skor 3, dan 6 siswa 

memperoleh skor 4 dengan rata-rata skor 3,2. 
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4) Sikap Siswa Dalam Kerjasama Diskusi Kelompok 

Setelah siswa berkelompok, siswa ditugaskan untuk mendiskusikan hal-hal 

yang telah mereka peroleh dari menyimak cerita. Skor yang diperoleh dari hasil 

observasi yaitu 8 siswa memperoleh skor 4. Mereka adalah siswa yang 

mengemukakan pendapat dalam kelompoknya, siswa yang tidak bergantung pada 

kinerja teman, siswa yang menanggapi pendapat teman dalam kelompoknya, dan 

siswa yang melakukan tanya jawab untuk menyatukan pikiran dalam kelompok. 

Skor yang diperoleh dari indikator sikap siswa dalam kerjasama kelompok 

dalam diskusi adalah sebanyak 1 siswa memperoleh skor 2, 15 siswa mempeoleh 

skor 2, 16 siswa memperoleh skor 2, dan 8 siswa memperoleh skor 4 dengan 

peolehan rata-rata 2,8. 

5) Sikap Siswa Berpartisipasi Dalam Diskusi Kelas 

Dari hasil observasi yang dilakukaan diperolah data bahwa tedapat 10 

siswa yang memperoleh skor 4. Mereka adalah siswa yang mendengarkan teman 

yang sedang menyampaikan hasil diskusi, siswa yang member saran atas 

presentasi teman, siswa yang menanggapi hasil diskusi, dan siswa yang menaruh 

minat dalam diskusi.  

Perolehan skor dari indikator sikap siswa berpartisipasi dalam diskusi ini 

kelas adalah, 1 siswa memperoleh skor 1. 10 siswa memeproleh skor 2, 19 siswa 

mempeoleh skor 3, dan 10 siswa memperoleh skor 4 dengan rata-rata 2,8. 

6) Sikap Siswa Dalam Mengerjakan Evaluasi 

Siswa yang memperoleh skor 4 sebanyak 11 siswa. Mereka adalah siswa 

yang mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru, siswa yang mengerjakan 
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sendiri evaluasi yang diberkan oleh guru, siswa yang mengerjakan seluru soal 

evaluasi, dan siswa yang menyelesaikan soal evaluasi dalam waktu yang relative 

singakat. 

Perolehan skor pada indikator mendiskusikan hal-hal penting dalam cerita 

bersama kelompok (aktivitas lisan, mendengarkan, menulis, mental) adalah 14 

siswa memperoleh skor 2, 15 siswa memperoleh skor 3, dan 11 siswa memperoleh 

skor 4 dengan rata-rata skor 2,9. 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa di atas, ditunjukan bahwa 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita melalui metode NHT dengan 

media audio memiliki jumlah skor 687 dengan rata-rata 17,2. Berdasarkan 

pemerolehan skor pada siklus satu pertemuan pertama dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas siswa selama pembelajaran masih berada pada kategori baik. 

c. Hasil Belajar Keterampilan Menyimak  

Keterampilan menyimak cerita pada  siswa kelas V SDN Sampangan 01 

Semarang  pada siklus dua menunjukan hasil yang baik namun belum maksimal. 

Ditunjukan dengan perolehan skor pada masing-masing indikator, pada indikator 

1 yaitu menyimak rekaman audio  cerita skor klasikal yang diperoleh adalah 95 

dengan rata-rata 2,4. Indikator ke 2 antusias siswa dalam menyimak cerita skor 

klasikal yang diperoleh adalah 106 dengan rata-rata 2,7 dan indikator ke 3 

meremehkan rekaman audio cerita skor klasikal yang diperoleh adalah 115 

dengan rata-rata 2,9. 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan menyimak cerita siswa kelas V 

SDN Sampangan 01 di atas, ditunjukan bahwa keterampilan menyimak siswa 
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melalui metode NHT dengan media audio memiliki jumlah skor 316 dengan rata-

rata 7,9. Dengan  demikian perolehan skor pada siklus dua dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan siswa selama pembelajaran berada pada kategori baik. Data 

perolehan skor indikator di atas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Skor Keterampilan Menyimak Cerita Siklus Dua 

No Indikator 

Frekuensi Skor 
Jumlah 

1+2+3+4 

Rata-rata 
1 + 2 + 3 + 4

40
 

1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1 Menyimak rekaman 

audio cerita 
3 23 9 5 95 2,4 

2 Antusias siswa 

menyimak cerita 
2 18 12 8 106 2,7 

3 Meremehkan 

rekaman audio cerita 
2 8 23 7 115 2,9 

Jumlah 316 8 

Rata-rata 7,9 2,7 

Persentase  66,7% 

Kategori Baik  

Keterangan: 12  ≤ skor ≤ 10 Sangat baik; 7,5  ≤ skor < 10 Baik; 5   ≤  skor < 7,5 Cukup; 

 3 ≤ skor < 5 Kurang 

 

 

Diagram 4.7 

Rata-Rata Keterampilan Menyimak Siklus Dua 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

indikator 1 indikator 2 indikator 3

rata-rata

rata-rata



87 
 

 
 

  Berdasarkan evaluasi hasil belajar pada pembelajaran menyimak cerita 

melalui metode NHT dengan media audio, dengan materi mengidentifikasi unsur-

unsur cerita pada siklus dua adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Belajar Siklus Dua 

No. Nama Siswa Nilai Kualifikasi 

1 AJ 66,7 TUNTAS 

2 ASH  91,7 TUNTAS 

3 TR 75 TUNTAS 

4 YC 58,3 TIDAK TUNTAS 

5 MIA 100 TUNTAS 

6 AA 58,3 TIDAK TUNTAS 

7 AI 58,3 TIDAK TUNTAS 

8 DNS 58,3 TIDAK TUNTAS 

9 NRS 83,3 TUNTAS 

10 AJ 58,3 TIDAK TUNTAS 

11 DJN 91,7 TUNTAS 

12 AEP 66,7 TUNTAS 

13 ANH 58,3 TIDAK TUNTAS 

14 BNS 58,3 TIDAK TUNTAS 

15 BK 66,7 TUNTAS 

16 DGYA 75 TUNTAS 

17 FRH 83,3 TUNTAS 

18 ISM 66,7 TUNTAS 

19 KNC 83,3 TUNTAS 

20 LW 66,7 TUNTAS 

21 MWP 66,7 TUNTAS 

22 MDAA 75 TUNTAS 

23 NHA 41,7 TIDAK TUNTAS 

24 MR 83,3 TUNTAS 

25 NRF 83,3 TUNTAS 

26 NAW 91,7 TUNTAS 

27 NHS 75 TUNTAS 

28 NC 91,7 TUNTAS 

29 RR 50 TIDAK TUNTAS 

30 MK 75 TUNTAS 

31 SN 83,3 TUNTAS 

32 YNA 75 TUNTAS 

33 WYP 58,3 TIDAK TUNTAS 
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No. Nama Siswa Nilai Kualifikasi 

34 FAF 100 TUNTAS 

35 RNF 83,3 TUNTAS 

36 ATNM 58,3 TIDAK TUNTAS 

37 IW 91,7 TUNTAS 

38 ATA 75 TUNTAS 

39 BJ 75 TUNTAS 

40 NPZ 91,7 TUNTAS 

Jumlah 2945,5  

Rata-rata 73,4  

Ketuntasan klasikal 72,5%  

Ketidaktuntasan klasikal 27,5%  

 

Tabel 4.11 

Peningkatan Hasil Belajar Siklus Satu dengan Siklus Satu Dua 

 

No. Pencapaian Data Siklus Satu  Data Siklus Dua 

1 Nilai terendah 41,7 41,7 

2 Nilai tertinggi 83,3 100 

3 Rata-rata 63,9 73,4 

 Ketuntasan Klasikal 62,5% 72,5% 

 

Berdasarkan tabel data peningkatan hasil siklus satu dengan hasil siklus 

dua dapat disimpukan bahawa terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari 

perolehan data siklus satu dengan siklus dua. Nilai terendah pada data siklus satu 

diperoleh 41,7 nilai tertinggi 83,3, rata-rata klasikal 63,9, dan ketuntasan klasikal 

sebesar 62,5%. Setelah dilakukan penelitian pada siklus dua diperoleh nilai 

terendah tetap yaitu 41,7 namun pada siklus satu ada 3 siswa mendapat nilai 41,7 

sedangkan pada siklus dua hanya ada satu anak yang mendapatkan nilai 41,7, nilai 

tertinggi mengalami peningkatan dari 83,3 menjadi 100, dengan rata-rata klasikal 

meningkat dari 63,9 menjadi 73,4 dan  ketuntasan klasikal meningkat dari 62,5% 
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menjadi 72,5%. Bila disajikan dalam bentuk diagram, maka akan nampak seperti 

berikut: 

 

Diagram 4.8 

Peningkatan Hasil Belajar Siklus Satu dengan Siklus Dua 

 

4.1.2.5 Angket Respon Siswa Keterampilan Menyimak Siklus Dua 

  Hasil pengisian angket respon siswa pada pembelajaran menyimak cerita 

melalui metode NHT dengan media audio pada siklus dua adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.12 

Hasil Pengisian Angket Respon Siswa Siklus Dua 

No. Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah  kalian menyukai pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang telah kita lakukan tadi?  

40 0 

2. Apakah  kalian memahami materi Bahasa Indonesia 

yang telah kita pelajari tadi? 

35 5 

3. Apakah  kalian mudah dalam  memahami materi yang 

disampaikan tadi? 

33 7 

4. Apakah  kalian ada kesulitan dalam kegiatan 

pembelajaran? 

12 28 

5. Apakah  kalian bersedia mengikuti pembelajaran seperti 

tadi lagi? 

40 0 
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4.1.2.6 Refleksi 

Berdasarkan penelitian pada siklus dua diperoleh data beupa catatan 

lapangan, hasil observasi keterampilan guru, hasil observasi aktivitas siswa, dan 

hasil belajar yang berupa keterampilan menyimak melalui metode NHT dengan 

media audio, perlu dianalisis kembali bersama guru kolabolator untuk melakukan 

perbaikan pada pertemuan berikutnya. 

Hasil refleksi pada siklus dua adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam mengajar secara garis besar sudah baik namun masih 

perlu ditingkatkan. Hal ini tampak pada hasil observasi yang dilakukan oleh 

observer. Skor yang diperoleh adalah 20. Skor ini tergolong dalam kategori 

baik. Dengan rata-rata skor keterampilan yang diperoleh guru sudah 

menunjukan kategori baik yaitu memperoleh skor 2,9 indikator keterampilan 

guru yang masih dikategori cukup yaitu menyampaikan pertanyaan kepada 

siswa dan menutup pelajaran. 

b. Guru belum memberikan motivasi; memfokuskan pertanyaan pada satu 

masalah dan guru belum memberikan waktu yang cukup untuk berfikir; guru 

belum memusatkan perhatian siswa; guru belum memusatkan perhatian siswa; 

guru belum memberikan balikan; guru belum memberikan penguatan segera; 

guru belum melakukan refleksi. 

c. Aktivitas siswa secara garis besar setelah dilakukan pembelajaran pada siklus 

satu pertemuan kedua sudah memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditetapkan. Hal ini tampak pada hasil observasi yang dilakukan oleh observer. 

Jumlah skor yang diperoleh adalah 687 dengan skor rata-rata 17,2  Perolehan 
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ini dalam kategori baik. Pada perolehan skor masing-masih indikator aktivitas 

siswa rata-rata dalam kategori baik yaitu memperoleh skor 3. 

d. Ada beberapa siswa yang mengganggu teman lain; beberapa siswa hanya 

menuliskan sebagian hal-hal penting dalam cerita; beberapa siswa berpindah 

tempat duduk; beberapa siswa hanya menggantungkan siswa lain dan tidak 

berpendapat dalam diskusi; banyak siswa yang bermain sendiri dan tidak 

berkontribusi pendapat dalam diskusi kelas; beberapa siswa mengerjakan 

evaluasi dengan melihat pekerjaan teman dengan waktu yang relative lama. 

e. Keterampilan menyimak cerita yang diperoleh belum mencapai indikator 

keberhasilan perolehan skor rata-rata 7,9 tergolong dalam kategori baik 

f. Hasil belajar keterampilan menyimak cerita belum mencapai indikator  

keberhasilan yang ditetapkan. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada 

pertemuan kedua adalah 72,5% dan rata-rata nilai siswa 63,4. Hasil ini belum 

memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan, dimana ketuntasan klasikal 

yang ditetapkan adalah 80%. 

Berdasarkan refleksi pada pelaksanaan tindakan siklus dua, maka perlu 

diadakan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan di siklus tiga. 

4.1.2.7 Revisi 

Revisi yang dilakukan untuk pelaksanaan tindakan siklus dua adalah 

sebagai berikut: 

a. Guru lebih berusaha untuk memunculkan rasa keingintahuan siswa terhadap 

materi yang akan dipelajari melalui pertanyaan-pertanyaan yang mampu 

menarik perhatian siswa dalam proses membuka pelajaran. 
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b. Guru lebih memberikan dorongan kepada seluruh siswa untuk berkelompok 

sesuai kelompok yang telah disusun guru secara heterogen sehingga tidak ada 

siswa menolak dikelompokan dengan teman yang kurang akrab dengannya. 

c. Guru lebih momotivasi siswa dalam kerja kelompok. 

d. Guru lebih meningkatkan kemampuan pengelolaan kelas sehingga dalam 

prpses pembelajaran tersebut  tercipta kondisi pembelajaran yang kondusif 

dan menyenangkan. 

e. Guru lebih jelas dalam menyampaikan langkah-langkah pembelajaran melalui 

metode NHT dengan media audio sehingga siswa lebih paham. 

f. Guru memberikan motivasi kepada siswa terlebih ditunjukan kepada siswa 

yang masih memiliki minat yang kurang dalam proses belajar. 

g. Guru memberi teguran kepada siswa yang membuat gaduh agar kondisi 

pembelajaran menjadi lebih kondusif dan nyaman. 

h. Guru memberikan rewad baik secara individu maupun kelompok  yang 

kiranya disukai siswa yang membuat siswa tertarik untuk mendapatkannya 

agar tercipta aktivitas kelompok menjadi lebih hidup dan adanya rasa berani 

pada setiap siswa serta adanya kompetisi diantara masing-masing siswa. 

i. Guru lebih memperjelas hasil dari pelaporan hasil diskusi. 

j. Guru meminta siswa untuk menyebutkan kesimpulan dari hasil diskusi serta 

mengadakan evaluasi pembelajaran serta refleksi. 

4.1.2.8 Rekapitulasi Data Awal, Siklus Satu dan Siklus Dua 

Setelah dilakukakn penelitian pada siklus satu dan dua maka data hasil 

penelitian dapat disajikan dalam bentuk rekapitulasi data, keterampilan guru, 
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aktivitas siswa, keterampilan menyimak siswa, dan hasil belajar siswa yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Rekapitulasi Data Awal, Siklus Satu dan Siklus Dua 

No Data 
Data 

Awal 
Siklus Satu Siklus Dua 

1 
Keterampilan Guru 

Skor  18 20 

Kategori  Baik Baik 

2 
Aktivitas Siswa 

Skor  15,3 17,2 

Kategori  Baik Baik 

3 Keterampilan 

Menyimak Cerita 

Skor  6,8 7,9 

Kategori  Cukup Baik 

4 
Hasil Belajar 

Skor 58,4 63,4 73,4 

Kategori 42,5% 62,5% 72,5% 

 

 

Diagram 4.9 

Rekapitulasi Data Awal, Siklus Satu dan Siklus Dua 
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Berdasarkan data pada tabel dan bagan rekapitulasi data awal, siklus satu 

dan dua di atas, keterampilan guru pada siklus satu diperoleh skor 18 dengan 

kategori baik, dan siklus dua memperoleh skor 20 dengan kategori baik. Aktivitas 

siswa pada siklus satu diperoleh skor 15,3 dengan kategori baik, dan pada siklus 

dua skor 17,2 dengan kategori baik. Keterampilan menyimak cerita pada siklus 

satu memperoleh skor 6,6 dengan kategori cukup, dan siklus dua memperoleh 

skor 7,9 dengan kategori baik. Hasil belajar siswa pada tes awal diperoleh ke-

tuntasan klasikal sebesar 42,5%. Pada siklus pertama ketuntasan klasikalmenjadi 

62,5% dan meningkat pada siklus ke dua menjadi 72,5%. 

4.1.3 Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus Tiga 

4.1.3.1 Observasi 

a. Deskripsi Keterampilan Guru 

Tabel 4.14 

Hasil Keterampilan Guru Siklus Tiga 

No. Indikator 
Skor yang 

diperoleh 

1. Membuka pelajaran 4 

2. Menyampaikan petanyaan pada siswa 2 

3. Menjelaskan materi cerita 4 

4. Membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan 

melalui metode NHT dengan media audio 

3 

5. Memberi penguatan 4 

6. Menutup pelajaran 3 

7. Menggunakan media pembelajaran 4 

Jumlah 23 

Rata-rata 3,3 

Persentase 82,1% 

Kategori Sangat 

baik 

Keterangan: 23 ≤ skor ≤ 28 sangat baik; 17,5 ≤ skor < 23 baik; 12 ≤ skor < 17,5 

cukup; 7 ≤ skor < 12 kurang 
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Diagram 4.8 

Hasil Keterampilan Guru Siklus Tiga 

 

Berdasarkan tebel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dalam 

pembelajaran menyimak melalui metode NHT dengan media audio didapatkan 

keterangan sebagai berikut: 

1) Menyiapkan Membuka Pelajaran 

Pengamatan pada indikator membuka pelajaran memperoleh skor 4. Hal 

ini ditinjukan dengan deskriptor yang tampak guru sudah menyiapkan siswa 

secara psikis dan fisik, melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, 

dan memberikan motivasi. 

2) Menyampaikan Pertanyaan Kepada Siswa 

Pengamatan pada indikator menyampaikan pertanyaan kepada siswa 

memperoleh skor 2, pada pertemuan siklus dua pertemuan pertama ini deskriptor 

yang muncul adalah guru sudah menyampaikan pertanyaan secara jelas dan 

mudah dipahami oleh oleh siswa, dan pertanyaan sudah diberikan secara merata, 

namun belum guru masih belum memfokuskan pertanyaan pada satu masalah 
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pokok dan guru masih belum memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk 

berfikir. 

3) Menjelaskan Materi Cerita 

Materi yang dijelaskan pada siklus dua pertemuan pertama ini masih 

mengenai cerita dan unsur cerita. Pengamatan pada indikator menjelaskan materi 

tentang cerita memperoleh skor 4. Hal ini dapat dibuktikan dengan deskriptor 

yang muncul adalah guru menjelaskan materi tentang cerita jelas dan mudah di-

pahami siswa, dengan member contoh, tekanan, dan balikan kepada siswa. 

4) Membimbing Diskusi Kelompok Kecil dan Perorangan Melalui Metode NHT  

dengan Media Audio. 

Pengamatan indikator membimbing diskusi kelompok kecil dan per-

orangan memperoleh skor 4. Dibuktikan dengan deskriptor yang muncul adalah 

guru mengadakan pendekatan secara pribadi kepada siswa, guru meng-

organisasikan kegiatan pembelajaran melalui NHT dengan media audio, mem-

bimbing dan memudahkan siswa dalam belajar melalui NHT dengan media audio, 

memusatkan perhatian siswa. 

5) Memberikan Penguatan 

Pengamatan pada indikator pemberian penguatan memperoleh skor 3. 

Dengan deskriptor yang tampak yaitu guru sudah memberikan penguatan kepada 

pribadi tertentu, penguatan kelompok dan penggunaan variasi dalam penguatan 

baik secara verbal maupun nonverbal. Namun, guru masih belum memberikan 

penguatan dengan segera. 
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6) Menutup Pelajaran 

Hasil observasi untuk indikator pengamatan menutup pelajaran skor 4, 

deskriptor yang muncul guru membuat kesimpulan bersama siswa, memberikan 

umpan balik, evaluasi dan tindak lanjut. Namun belum melakukan refleksi. 

7) Menggunakan Media Pembelajaran 

Guru sudah menggunakan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

madia tidak mengganggu pemahaman siswa terhadap materi, sesuai dengan materi 

dan madia yang digunakan dapat menarik perhatian siswa. Skor yang diperoleh 

adalah 4. 

 Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru di atas, ditunjukan bahwa 

 keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak melalui metode NHT dengan 

media audio memperoleh jumlah skor 23 dengan rata-rata 3,3. Berdasarkan pe-

rolehan skor pada siklus dua pertemuan pertama maka dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan guru selama pembelajaran pada kategori baik. 

b. Hasih Aktivitas Siswa 

Tabel 4.15 

Hasil Aktivitas Siswa Siklus Tiga 

No Indikator 

Frekuensi skor 
Jumlah 

1+2+3+4 
𝟏 + 𝟐 + 𝟑 + 𝟒

𝟒𝟎
 

Rata-rata 

1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4)  

1 

Sikap siswa saat 

menyimak cerita melalui 

metode NHT dengan 

media audio 

1 5 20 14 127 3,2 

2 

Sikap siswa dalam 

menulis hal-hal penting 

hasil menyimak 

2 10 13 15 121 3,0 

3 
Sikap siswa dalam 

pembentukan kelompok 
1 10 15 14 122 3,1 

4 

Sikap siswa dalam 

kelompok dan kerjasama 

dalam diskusi kelompok 

1 10 10 19 127 3,2 
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Diagram 4.11 

Hasil Aktivitas Siswa Siklus Tiga 

 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus tiga yang ditunjukan dengan 

tabel dan diagram di atas dan perolehan skor setiap indikator dapat dideskripsikan 

secara lebih rinci sebagai berikut: 

1) Sikap Siswa Saat Menyimak Cerita Melalui Metode NHT Dengan Media 

Audio. 

Pada indikator sikap siswa saat menyimak cerita melalui metode NHT 

dengan media audio. Persiapan siswa pada siklus tiga ini menunjukan adanya 

peningkatan dengan dibuktikan dengan perolehan skor yang dicapai. 

116
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Jumlah Skor

No Indikator 

Frekuensi skor 
Jumlah 

1+2+3+4 
𝟏 + 𝟐 + 𝟑 + 𝟒

𝟒𝟎
 

Rata-rata 

1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4)  

5 

Sikap siswa 

berpartisipasi dalam 

diskusi kelas 

1 11 15 13 120 3,0 

6 
Sikap siswa dalam 

mengejakan evaluasi 
 14 10 16 122 3,0 

Jumlah skor 739 18,6 

Rata-rata 18,5 3,1 

Persentase  77,5% 

Kategori Baik  

Keterangan: 20 ≤ skor ≤ 24 sangat baik; 15 ≤ skor < 20 baik; 10 ≤ skor < 15; 6 ≤ skor 

< 10 
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Skor yang diperoleh pada indikator mempersiapkan diri untuk menerima 

pembelajaran adalah 1 siswa memperoleh skor 1, 5 siswa memperoleh skor 2, 20 

siswa memperoleh skor 3 dan 14 siswa memperoleh skor 4 dengan perolehan rata-

rata 3,2. 

2) Sikap Siswa Dalam Menulis Hal-hal Penting Hasil Menyimak 

Tugas siswa dalam pebelajaran siklus tiga antaranya adalah menuliskan 

hal-hal penting dari cerita yang disimaknya. Perolehan skor pada indikator 

merespon paersepsi guru dengan menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut 2 

siswa memperoleh skor 1, 10 siswa memperoleh skor 2, 13 siswa memperoleh 

skor 3, dan 15 siswa memperoleh skor 4 dengan perolehan rata-rata skor 3,1. 

3) Sikap Siswa Dalam Pembentukan Kelompok 

Siswa membentuk kelompok sesuai petunjuk guru, tiap kelompok terdiri 

dari 5 siswa dengan masing-masing siswa menggunakan nomor kepala.  

Perolehan skor siswa adalah sebagai berikut 1 siswa memperoleh skor 1, 10 siswa 

memperoleh skor 2, 15 siswa memeproleh skor 3, 14 siswa memperoleh skor 4 

dengan rata-rata perolehan 3,1. 

4) Sikap Siswa Dalam Kerjasama dalam Diskusi Kelompok 

Siswa berkerjasama, untuk mendiskusikan tulisan yang telah mereka buaat 

ketika menyimak cerita. Skor yang diperoleh pada indikator sikap siswa dalam 

kerjasama diskusi kelompok ini adalah 1 siswa memperoleh skor 1, 10 siswa 

memepeoleh skor 2, 10 siswa memeperoleh skor 3, 19 siswa memperoleh skor 4 

dengan perolehan rata-rata skor 3,2. 
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5) Sikap Siswa Dalam Diskusi Kelas 

Siswa dalam melakukan diskusi kelas siswa yang memperoleh skor 4 ada 

13 siswa. Mereka adalah siswa yang mendengarkan teman yang menyampaikan 

hasil diskusi, member saran atas presentasi teman, menanggapi hasil diskusi, dan 

menaruh minat dalam diskusi kelas. 

 Hal ini ditunjukan dengan perolehan skor aktivitas siswa. Perolehan skor 

adalah sebagai berikut, 1 siswa memperoleh skor 1, 11 siswa memeperoleh skor 2, 

15 siswa memperoleh skor 3, 13 siswa memperoleh skor 4 dengan rata-rata 

perolehan skor 3,0. 

6) Sikap Siswa Dalam Mengerjakan Evaluasi 

Setelah melakukan diskusi kelas maka siswa bersma guru menarik 

kesimpulan dari materi yang telah mereka pelajari sebelumnya, kemudian di-

lanjutkan dengan mengerjakan evaluasi secara individu yang diberikan oleh guru 

untuk mengukur sejauhmana pengetahuan yang dimiliki oleh siswa setelah 

dilakukan proses pembeljaran. 

Perolehan skor adalah 14 siswa memeperoleh skor 2, 10 siswa 

memeperoleh skor 3, 16 siswa memeperoleh skor 4 dengan rata-rata 3,1. 

Berdasarkan hasil observasi di atas, ditunjukan bahwa aktivitas siswa 

dalam pembelajaran menyimak cerita melalui metode NHT dengan media audio 

memiliki jumlah skor 739 dengan rat-rata 18,5. Berdasarkan perolehan skor pada 

siklus dua pertemuan pertama diperoleh kesimpulan bahwa aktivitas siswa selama 

pembelajaran pada kategori baik. 

 



101 
 

 
 

c. Hasil Belajar Keterampilan Menyimak  

Setelah dilakukan pelaksanaan tindakan pada siklus tigak keterampilan 

menyimak cerita pada siswa kelas V SDN Sampangan 01 Semarang, maka 

diperoleh data sebagai berikut: indikator menyimak rekaman audio cerita jumlah 

skor klasikal yang diperoleh adalah 108 dengan rata-rata 2,7. Indikator antusias 

siswa dalam menyimak cerita memperoleh jumlah skor klasikal 112 dengan rata-

rata 2,8. Indikator meremehkan rekaman audio cerita memperoleh jumlah skor 

klasikal 121 dengan rata-rata 3,0. 

Jumlah dari perolehan skor ke 3 indikator adalah 341 dengan rata-rata 8,5 

hasil tersebut berada pada kategori baik. Jumlah perolehan skor meningkat dari 

pertemuan sebelumnya namun masih sama pada kategori baik. Akan lebih 

diperjelas melalui tabel berikut ini: 

Tabel 4.16 

Skor Keterampilan Menyimak Cerita Siklus Tiga 

No. Indikator 

Frekuensi Skor 
Jumlah 

1+2+3+4 

Rata-rata 
1 + 2 + 3 + 4

40
 

1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1 Mengidentifikasi 

unsur-unsur cerita 
2 20 6 12 108 2,7 

2 Menceritakan 

kembali alur cerita  
 16 16 8 112 2,8 

3 Menjawab 

pertanyaan 

mengenai isi cerita 

1 6 24 9 121 3,0 

Jumlah 341 8,5 

Rata-rata 8,5 2,8 

Persentase  70,8% 

Kategori Baik  

Keterangan: 12  ≤ skor ≤ 10 Sangat baik; 7,5  ≤ skor < 10 Baik; 5   ≤  skor < 7,5 Cukup; 

 3 ≤ skor < 5 Kurang 
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Diagram 1.12 

Skor Rata-rata Perolehan Siklus Tiga 

 

  Berdasarkan evaluasi hasil belajar pada pembelajaran menyimak cerita 

melalui metode NHT dengan media audio, dengan materi mengidentifikasi unsur-

unsur cerita pada siklus tiga adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Belajar Siklus Tiga 

No. Nama Siswa Nilai Kualifikasi 

1 AJ 75 TUNTAS 

2 ASH  58,3 TIDAK TUNTAS 

3 TR 58,3 TIDAK TUNTAS 

4 YC 66,7 TUNTAS 

5 MIA 100 TUNTAS 

6 AA 66,7 TUNTAS 

7 AI 41,7 TIDAK TUNTAS 

8 DNS 50 TIDAK TUNTAS 

9 NRS 66,7 TUNTAS 

10 AJ 58,3 TIDAK TUNTAS 

11 DJN 100 TUNTAS 

12 AEP 75 TUNTAS 

13 ANH 83,3 TUNTAS 

14 BNS 66,7 TUNTAS 

15 BK 75 TUNTAS 

16 DGYA 91,7 TUNTAS 

17 FRH 66,7 TUNTAS 

18 ISM 83,3 TUNTAS 

19 KNC 66,7 TUNTAS 

2.55

2.6

2.65

2.7

2.75

2.8

2.85

2.9

2.95

3

3.05
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No. Nama Siswa Nilai Kualifikasi 

20 LW 100 TUNTAS 

21 MWP 66,7 TUNTAS 

22 MDAA 83,3 TUNTAS 

23 NHA 58,3 TIDAK TUNTAS 

24 MR 75 TUNTAS 

25 NRF 83,3 TUNTAS 

26 NAW 91,7 TUNTAS 

27 NHS 75 TUNTAS 

28 NC 100 TUNTAS 

29 RR 50 TIDAK TUNTAS 

30 MK 91,7 TUNTAS 

31 SN 75 TUNTAS 

32 YNA 91,7 TUNTAS 

33 WYP 83,3 TUNTAS 

34 FAF 75 TUNTAS 

35 RNF 91,7 TUNTAS 

36 ATNM 66,7 TUNTAS 

37 IW 100 TUNTAS 

38 ATA 75 TUNTAS 

39 BJ 58,3 TIDAK TUNTAS 

40 NPZ 91,7 TUNTAS 

Jumlah 3075,1  

Rata-rata 76,9  

Ketuntasan klasikal 80%  

Ketidaktuntasan klasikal 20%  

 

Tabel 4.18 

Peningkatan Hasil Belajar Siklus Dua dengan Siklus Tiga 

 

No. Pencapaian Data Siklus Dua Data Siklus Tiga 

1 Nilai terendah 41.7 41,7 

2 Nilai tertinggi 100 100 

3 Rata-rata 73,4 76,9 

4 Ketuntasan Klasikal 72,5% 80% 

 

Berdasarkan tabel data peningkatan hasil siklus dua dengan hasil siklus 

tiga dapat disimpukan bahawa terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari 

perolehan data siklus dua dengan siklus tiga Diperoleh nilai terendah pada data 

siklus dua adalah 41,7 nilai tertinggi 100, rata-rata klasikal 73,4, dan ketuntasan 

klasikal sebesar 72,5%. Setelah dilakukan penelitian pada siklus tiga diperoleh 

nilai terendah 41,7 nilai tertinggi 100, dengan rata-rata klasikal meningkat dari 
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73,4 menjadi 76,9 dan  ketuntasan klasikal meningkat dari 72,5% menjadi 80%. 

Bila disajikan dalam bentuk diagram, maka akan nampak seperti berikut: 

 

Diagram 4.13 

Peningkatan Hasil Belajar Siklus Dua  dengan Siklus Tiga 

 

4.1.3.5 Angket Respon Siswa Keterampilan Menyimak Siklus Satu 

  Hasil pengisian angket respon siswa pada pembelajaran menyimak cerita 

melalui metode NHT dengan media audio pada siklus tiga adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.19 

Hasil Pengisian Angket Respon Siswa Siklus Tiga 

No. Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah  kalian menyukai pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang telah kita lakukan tadi?  

40 0 

2. Apakah  kalian memahami materi Bahasa Indonesia 

yang telah kita pelajari tadi? 

34 6 

3. Apakah  kalian mudah dalam  memahami materi yang 

disampaikan tadi? 

34 6 

4. Apakah  kalian ada kesulitan dalam kegiatan 

pembelajaran? 

7 33 

5. Apakah  kalian bersedia mengikuti pembelajaran seperti 

tadi lagi? 

40 0 
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4.1.3.6 Refleksi 

Berdsarkah data hasil observasi dan catatan lapangan makan dapar 

dilakukan refleksi sebagai berikut: 

a. Pada indikator membuka pelajaran, guru sudak menyiapkan siswa secara 

psikis dan fisik, melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan 

memberikan motivasi; pada indikator ke dua menyampaikan pertanyaan pada 

siswa deskriptor yang muncul pertanyaan yang dimunculkan guru sudah jelas 

dan mudah dipahami oleh siswa, guru sudah memberikan waktu yang cukup 

untuk berfikir, dan pertanyaa sudah diberikan merata, namun guru masih 

belum memfokuskan pada satu masalah; indikator memberikan penguatan 

deskriptor yang muncul adalah member penguatan kepada pribadi tertentu, 

penguatan kelompok, dan menggunakan variasi dalam penguatan. Namun 

guru masih belum memberikan penguatan secara segera; indikator materi 

pelajaran cerita deskriptor yang muncul kejelasan penjelasan oleh guru, guru 

telah menggunakan contoh untuk menjelaskan, memberikan tekanan, dan guru 

menggunakan balikan kepada siswa; indikator membimbing diskusi kelompok 

kecil dan perorangan guru sudah mengadakan  pendekatan secara pribadi, 

emngorganisasikan kegiatan pembelajaran melalui NHT  dengan media audio, 

membimbing dan memudahkan siswa dalam belajar melalui NHT dengan 

media audio dan namun guru belum mampu memusatkan perhatian siswa saat 

diskusi berlangsung; indikator menutup pelajaran guru sudah membuat 

kesimpulan bersama siswa, member umpan balik, melakukan evaluasi dan 

tindak lanjut, namun guru belum mampu melakukan refleksi. 
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b. Aktivitas siswa pada siklus dua pertemuan pertama mengalami peningkatan 

dibandingkan siklus satu petemuan kedua. Jumlah perolehan skor aktivitas 

siswa adalah 739 dengan rata-rata 18,5. Berdasarkan perolehan skor tersebut 

dapat dismpulkan bahwa aktivitas siswa selama pembelajaran berada pada 

kategori baik. 

c. Keterampilan menyimak siswa mengalamipeningatan, rata-rata skor yang 

diperoleh 8,5 dengan kategori baik. 

d. Hasil belajar pada siklus tiga juga mengalami peningkatan ketuntasan klasikal 

dibandingkan pada pembelajaran Siklus dua yaitu sebesar 80% dengan rata-

rata nilai 76,9. 

Berdasarkan refleksi pada pelaksanaan tindakan siklus tiga indikator 

keberhasilan sudah tercapai namun peneliti tetap akan melaksanaan tindakan 

siklus empat untuk lebih membuktikan bahwa telah benar-benar terdapat 

peningkatan. 

4.1.3.7  Revisi 

a. Guru lebih  meningkatkan ketrampilan mengelola kelas, sehingga tercipta 

lingkungan belajar yang kondusif. 

b. Guru harus lebih memotivasi siswa untuk menetapkan hasil diskusi pada saat 

membimbing siswa dalam diskusi kelompok. 

c. Guru harus meningkatkan kemampuannya dalam memberikan variasi  

     pembelajaran sehingga siswa tidak mudah merasa bosan. 

d.  Kerjasama dalam diskusi kelompok ditingkatkan dengan memantau serta 

membimbing siswa agar tetap berdiskusi dengan satu kelompok. 
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4.1.3.8 Rekapitulasi Siklus Dua dan Siklus Tiga 

Setelah dilakukakn penelitian pada siklus tiga maka data hasil penelitian 

dapat disajikan dalam bentuk rekapitulasi data, keterampilan guru, aktivitas siswa, 

keterampilan menyimak siswa, dan hasil belajar siswa yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Rekapitulasi Siklus Dua dan Siklus Tiga 

No Data Siklus Dua Siklus Tiga 

1 
Keterampilan Guru 

Skor 20 23 

Kategori Baik Sangat baik 

2 
Aktivitas Siswa 

Skor 17,2 18,5 

Kategori Baik Baik 

3 Keterampilan 

Menyimak Cerita 

Skor 7,9 8,5 

Kategori Baik Baik 

4 
Hasil Belajar 

Skor 73,4 76,9 

Kategori 72,5% 80% 

 

 

Diagram 4.15 

Rekapitulasi Data Siklus Dua dan Siklus Tiga 
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Menyimak Cerita

Hasil Belajar

Siklus Dua Siklus Tiga
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Berdasarkan data pada tabel dan bagan rekapitulasi siklus dua dan siklus 

tiga di atas, keterampilan guru pada siklus satu diperoleh skor 20 dengan kategori 

baik, dan pada siklus tiga memperoleh skor 23 dengan kategori sangat baik. 

Aktivitas siswa pada siklus dua skor 17,2 dengan kategori baik, meningkat pada 

siklus tiga menjadi 18,5 dengan kategori baik. Keterampilan menyimak cerita 

pada siklus dua memperoleh skor 7,9 dengan kategori baik, pada siklus dua 

diperoleh skor 8,5 dengan kategori baik. Hasil belajar siswa pada siklus ke dua 

kentuntasan klasikal 72,5% meningkat pada siklus tiga menjadi 80%. 

4.1.4 Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus Empat 

4.1.4.1  Observasi 

a. Deskripsi Keterampilan Guru 

Hasil dari observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus 

empat diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.21 

Hasil Keterampilan Guru Siklus Empat 

No. Indikator 
Skor yang 

diperoleh 

1. Membuka pelajaran 4 

2. Menyampaikan petanyaan kepada siswa 3 

3. Menjelaskan materi cerita 4 

4. Membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan 

melalui metode NHT dengan media audio 

4 

5. Memberi penguatan 3 

6. Menutup pelajaran 4 

7. Menggunakan media pembelajaran 4 

Jumlah 26 

Rata-rata 3,7 

Perentase 92,8% 

Kategori Sangat 

Baik 

Keterangan: 23 ≤ skor ≤ 28 sangat baik; 17,5 ≤ skor < 23 baik; 12 ≤ skor < 17,5 

cukup; 7 ≤ skor < 12 kurang 
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Diagram 4.15 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus Empat 

 

Berdasarkan tebel dan diagram di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pem-

belajaran menyimak melalui metode NHT dengan media audio didapatkan 

keterangan sebagai berikut: 

1) Membuka Pelajaran 

Pengamatan pada indikator membuka pelajaran skor yang diperoleh guru 

adalah 4. Hal ini ditunjukan dengan descriptor yang tampak guru menyiapkan 

siswa secara psikis dan fisik, melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pem-

belajaran dan memberikan motiviasi. 

2) Menyampaikan Pertanyaan Kepada Siswa 

Pengamatan pada indikator menyampaikan pertanyaan kepada siswa 

memperoleh skor 3, deskriptor yang muncul adalah guru sudah menyampaikan 

pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami siswa, memberikan waktu yang cukup 

untuk berfikir, dan pertanyaan yang muncul diberikan merata kepada semua 

siswa. Namun guru masih belum memfokuskan pertanyaan pada satu masalah. 
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3) Menjelaskan Materi Cerita 

Pengamatan indikator menjelaskan materi tentang cerita memperoleh skor 

4. Hal ini dapat dibuktikan dengan deskriptor yang muncul adalah guru men-

jelaskan materi tentang cerita dengan jelas, menggunakan contoh, memberikan 

penekanan, dan penggunaan balikan kepada siswa. 

4) Membimbing Diskusi Kelompok Siswa dan Perorangan Melalui Metode NHT 

dengan media audio. 

Pengamatan indikator membimbing memperoleh skor 4. Dibuktikan 

dengan deskriptor yang muncul adalah guru sudah pendekatan secara pribadi, 

mengorganisasi kegiatan pebelajaran melalui NHT  dengan media audio, 

membimbing dan memudahkan siswa dalam belajar melalui NHT dengan media 

audio, dan memusatkan perhatian siswa. 

5) Memberikan Penguatan  

Pengamatan pada indikator memberi penguatan memperoleh skor 3. Guru 

sudah memberikan penguatan baik verbal maupun nonverbal secara bergantian, 

diberikan baik secara indivisu dan kelompok, namun belum diberikan segera. 

6) Menutup Pelajaran 

Hasil observasi untuk indikator pengamatan proses menyimak 

memperoleh skor 4, dengan deskriptor yang muncul adalah guru membuat 

kesimpulan bersama siswa, melakukan refleksi, memberikan umpan balik, 

evaluasi disusul dengan pemberian tindak lanjut. 

7) Menggunakan Media Pembelajaran 

Pengamatan indikator mengajukan pertanyaan kepada siswa memperoleh  
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skor 4, hal ini dibuktikan dengan deskriptor yang muncul adalah guru sudah 

menggunakan media yang sesuai dengan tujuan, materi pembelajaran, tidak 

mengganggu pemahaman siswa, dan menarik perhatian siswa. 

 Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru di atas, ditunjukan bahwa 

keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak melalui metode NHT dengan 

media audio memperoleh jumlah skor 26 dengan rata-rata 3,7. Berdasarkan 

perolehan skor pada siklus dua pertemuan kedua maka dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan guru selama pembelajaran pada kategori Sangat baik. 

b. Deskripsi Aktivitas Siswa 

Tabel 4.22 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus Empat 

 

No Indikator 

Frekuensi skor 
Jumlah 

(1+2+3+4) 
𝟏 + 𝟐 + 𝟑 + 𝟓

𝟒𝟎
 

Rata-rata 

1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1 

Sikap siswa saat menyimak 

cerita melalui metode NHT 

dengan media audio 

1 4 5 30 144 3,6 

2 

Sikap siswa dalam menulis 

hal-hal penting hasil 

menyimak 

1 6 14 20 135 3,4 

3 
Sikap siswa dalam 

pembentukan kelompok 
1 8 12 19 129 3,2 

4 

Sikap siswa dalam 

kelompok dan kerjasama 

dalam  diskusi kelompok 

1 6 8 25 137 3,4 

5 
Sikap siswa berpartisipasi 

dalam diskusi kelas 
 5 8 27 137 3,4 

6 
Sikap siswa dalam  

mengejakan  evaluasi 
 2 15 27 155 3,9 

Jumlah skor 837 20,6 

Rata-rata 21 3,4 

Persentase  85,8% 

Kategori 
Sangat 

Baik 

 

Keterangan: 20 ≤ skor ≤ 24 sangat baik; 15 ≤ skor < 20 baik; 10 ≤ skor < 15;  

6 ≤ skor < 10 
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Diagram 4.16 

Hasil Aktivitas Siswa Siklus Empat 

 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus empat yang ditunjukan dengan 

tabel di atas dan perolehan skor setiap indikator dapat dideskripsikan secara lebih 

rinci sebagai berikut: 

1) Sikap Siswa Saat Menyimak Cerita Melalui Metode NHT Dengan Media 

Audio 

Pada indikator sikap siswa saat menyimak cerita melalui metode NHT 

dengan media audio pada siklus empatini menunjukan adanya peningkatan 

dengan dibuktikan dengan perolehan skor yang dicapai. 

Skor yang diperoleh pada indikator mempersiapkan diri untuk menerima 

pembelajaran adalah 1 siswa memperoleh skor 1, 4 siswa memperoleh skor 2, 5 

siswa memperoleh skor 3 dan 30 siswa memperoleh skor 4 dengan perolehan rata-

rata 3,6. 

2) Sikap Siswa Dalam Menuliskan Hal-hal Penting Hasil Menyimak 

Hal-hal yang dituliskan adalah hal-hal penting dari cerita yang telah 

disimak, meliputi unsur- unsure cerita. Perolehan skor pada indikator menuliskan 
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hal-hal penting hasil menyimak adalah sebagai berikut 1 siswa memperoleh skor 

1, 6 siswa memperoleh skor 2, 14 siswa memperoleh skor 3, dan 20 siswa 

memperoleh skor 4 dengan perolehan rata-rata skor 3,4. 

3) Sikap Siswa Dalam Pembentukan Kelompok 

Siswa membentuk kelompok sesuai dengan arahan guru.   Perolehan skor 

siswa adalah sebagai berikut 1 siswa memperoleh skor 1, 8 siswa memeproleh 

skor 2, 12 siswa memeproleh skor 3, 19 siswa memperoleh skor 4 dengan rata-

rata perolehan 3,2. 

4) Sikap Siswa Dalam Kerjasama Kelompok Diskusi 

Deskriptor pada indikatorsiakp siswa dalam kerjasama kelompok diskusi 

adalah siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok, siswa tidak bergantung 

pada kinerja teman, menanggapi pendapat teman dalam kelompoknya, dan siswa 

melakukan tanya jawab dalam menyatukan pikiran. 

Skor yang diperoleh pada indikator siskap siswa dalam kerjasama diskusi 

kelompok adalah 1 siswa memperoleh skor 1, 6 siswa memepeoleh skor 2, 8 

siswa memeperoleh skor 3, 25 siswa memperoleh skor 4 dengan perolehan rata-

rata skor 3,4. 

5) Sikap Siswa Berpartisipasi Dalam Diskusi Kelas 

Deskriptor dari indikator sikap siswa berpartisipasi dalam diskusi kelas 

adalah mendengarkan teman yang menyampaikan diskusi, memberikan saran atas 

presentasi teman, menanggapi hasil diskusi, dan menaruh minat dalam diskusi 

kelompok.  

Perolehan skor adalah sebagai berikut, 5 siswa memeperoleh skor 2, 8  
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siswa memperoleh skor 3, 27 siswa memperoleh skor 4 dengan rata-rata 

perolehan skor 3,4. 

6) Sikap Siswa Dalam Mengerjakan Evaluasi 

Setelah akhir pembelajaran maka siswa mengerjakan evaluasi secara 

individu. Perolehan skor adalah 2 siswa memeperoleh skor 2, 15 siswa mem-

peroleh skor 3, 27 siswa memeperoleh skor 4 dengan rata-rata 3,1. 

Berdasarkan hasil observasi di atas, ditunjukan bahwa aktivitas siswa 

dalam pembelajaran menyimak cerita melalui metode NHT dengan media audio 

memiliki jumlah skor 837 dengan rat-rata 21. Berdasarkan perolehan skor pada 

siklus dua pertemuan kedua diperoleh kesimpulan bahwa aktivitas siswa selama 

pembelajaran pada kategori sangat baik. 

c. Hasil Belajar Keterampilan Menyimak  

Setelah dilakukan observasi pada siklus dua pertemuan kedua 

keterampilan menyimak cerita pada siswa kelas V SDN Sampangan 01 Semarang, 

maka diperoleh data sebagai berikut: indikator menyimak rekaman audio jumlah 

skor klasikal yang diperoleh adalah 146 dengan rata-rata 3,7. Indikator antusias 

siswa dalam menyimak memperoleh jumlah skor klasikal 150 dengan rata-rata 

3,8. Indikator meremehkan rekaman audio cerita memperoleh jumlah skor 

klasikal 175 dengan rata-rata 4,4. 

Jumlah dari perolehan skor ke 3 indikator adalah 471 dengan rata-rata 11,8 

hasil tersebut berada pada kategori sangat baik. Jumlah perolehan skor meningkat 

dari pertemuan sebelumnya namun masih sama pada kategori baik. Akan lebih 

diperjelas melalui tabel berikut ini: 
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Tabel 4.23 

Skor Keterampilan Menyimak Cerita Siklus Empat 

No. Indikator 

Frekuensi Skor 
Jumlah 

1+2+3+4 

Rata-rata 
1 + 2 + 3 + 4

40
 1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1 Mengidentifikasi 

unsur-unsur cerita  4 6 30 146 3,7 

2 Menceritakan 

kembali alur cerita   2 6 32 150 3,8 

3 Menjawab 

pertanyaan 

mengenai isi cerita 

 10 5 30 175 3,6 

Jumlah 441 11,1 

Rata-rata 11,0 3,7 

Persentase  92,5% 

Kategori 
Sangat 

Baik 
 

Keterangan: 12  ≤ skor ≤ 10 Sangat baik; 7,5  ≤ skor < 10 Baik; 5   ≤  skor < 7,5 Cukup; 

 3 ≤ skor < 5 Kurang 

 

 
 

Diagram 4.18 

Rata-rata Skor Keterampilan Menyimak 

3.5

3.55

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

indikator 1 indikator 2 indikator 3

rata-rata



116 
 

 
 

  Berdasarkan evaluasi hasil belajar pada pembelajaran menyimak cerita 

melalui metode NHT dengan media audio, dengan materi mengidentifikasi unsur-

unsur cerita pada siklus empat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.24 

Hasil Belajar Siklus Empat 

No. Nama Siswa Nilai Kualifikasi 

1 AJ 75 TUNTAS 

2 ASH  66,7 TUNTAS 

3 TR 66,7 TUNTAS 

4 YC 58,3 TIDAK TUNTAS 

5 MIA 100 TUNTAS 

6 AA 75 TUNTAS 

7 AI 58,3 TIDAK TUNTAS 

8 DNS 58,3 TIDAK TUNTAS 

9 NRS 75 TUNTAS 

10 AJ 58,3 TIDAK TUNTAS 

11 DJN 91,7 TUNTAS 

12 AEP 66,7 TUNTAS 

13 ANH 75 TUNTAS 

14 BNS 75 TUNTAS 

15 BK 66,7 TUNTAS 

16 DGYA 91,7 TUNTAS 

17 FRH 75 TUNTAS 

18 ISM 83,3 TUNTAS 

19 KNC 75 TUNTAS 

20 LW 83,3 TUNTAS 

21 MWP 66,7 TUNTAS 

22 MDAA 75 TUNTAS 

23 NHA 58,3 TIDAK TUNTAS 

24 MR 83,3 TUNTAS 

25 NRF 75 TUNTAS 

26 NAW 91,7 TUNTAS 

27 NHS 66,7 TUNTAS 

28 NC 100 TUNTAS 

29 RR 58,3 TIDAK TUNTAS 

30 MK 75 TUNTAS 

31 SN 83,3 TUNTAS 

32 YNA 91,7 TUNTAS 

33 WYP 75 TUNTAS 

34 FAF 83,3 TUNTAS 

35 RNF 83,3 TUNTAS 

36 ATNM 75 TUNTAS 

37 IW 91,5 TUNTAS 

38 ATA 83,3 TUNTAS 

39 BJ 66,7 TUNTAS 

40 NPZ 91,7 TUNTAS 

Jumlah 3050  

Rata-rata 76,3  

Ketuntasan klasikal 85%  

Ketidaktuntasan klasikal  15%  

 

 



117 
 

 
 

Tabel 4.25 

Peningkatan Hasil Belajar Siklus Tiga dengan Siklus Empat 

 

No. Pencapaian Data Siklus Tiga Data Siklus Empat 

1 Nilai terendah 41.7 58,3 

2 Nilai tertinggi 100 100 

3 Rata-rata 76,9 76,3 

44 Ketuntasan Klasikal 80% 85% 

 

Berdasarkan tabel data peningkatan hasil siklus tiga dengan hasil siklus 

empat dapat disimpukan bahawa terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari 

perolehan data siklus tiga dengan siklus empat. Diperoleh nilai terendah pada data 

siklus dua pertemuan pertama adalah 41,7 nilai tertinggi 100, rata-rata klasikal 

73,4, dan ketuntasan klasikal sebesar 80%. Setelah dilakukan penelitian pada 

siklus dua pertemuan yang kedua nilai terendah meningkat dari 41,7 menjadi 

58,3; nilai tertinggi 100, dengan rata-rata klasikal 76,3 dan  ketuntasan klasikal 

meningkat dari 80% menjadi 85%. Bila disajikan dalam bentuk diagram, maka 

akan nampak seperti berikut: 

 

 

Diagram 4.18 

Peningkatan Hasil Belajar Siklus Tiga dengan Siklus Empat 
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Dengan melihat dari tabel hasil belajar di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa hasil belajar siswa kelas V SDN Sampangan 01 Semarang 

telah mengalami peningkatan melebihi indikator yang telah ditetapkan. Maka 

penelitian ini dihentikan pada siklus empat. 

4.1.4.5 Angket Respon Siswa Keterampilan Menyimak Siklus Empat 

  Hasil pengisian angket respon siswa pada pembelajaran menyimak cerita 

melalui metode NHT dengan media audio pada siklus empat adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 4.26 

Hasil Pengisian Angket Respon Siswa Siklus Empat 

No. Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah  kalian menyukai pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang telah kita lakukan tadi?  

40 0 

2. Apakah  kalian memahami materi Bahasa Indonesia 

yang telah kita pelajari tadi? 

34 6 

3. Apakah  kalian mudah dalam  memahami materi yang 

disampaikan tadi? 

36 4 

4. Apakah  kalian ada kesulitan dalam kegiatan 

pembelajaran? 

5 35 

5. Apakah  kalian bersedia mengikuti pembelajaran seperti 

tadi lagi? 

40 0 

 

4.1.4.6 Refleksi 

Refleksi yang dapat dilakukan setelah dilakukannya observasi dan catatan 

lapangan adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran dapat dilihat telah terjadi peningkatan 

pada setiap pertemuannya. Keterampilan yang diperoleh guru dikategorikan 

sangat baik karena telah melebihi indikator keberhasilan yang ingin dicapai 
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oleh peneliti. Pada siklus ke empatskor yang diperoleh untuk keterampilan 

guru adalah 26 dengan rata-rata 3,7. Hasil tersebut dapat digolongkan kedalam  

kategori sangat baik. 

b. Aktivitas siswa pada siklus empat mengalami peningkatan dibandingkan 

siklus tiga. Jumlah perolehan skor aktivitas siswa adalah 837 dengan rata-rata 

21. Berdasarkan perolehan skor tersebut maka dapat dismpulkan bahwa 

aktivitas siswa selama pembelajaran berada pada kategori sangat baik. 

c. Keterampilan menyimak siswa mengalami peningkatan dibandingkan siklus 

sebelumnya yaitu dengan rata-rata skor 11 dengan kategori sangat baik. 

d. Hasil belajar pada siklus dua pertemuan kedua juga mengalami peningkatan 

ketuntasan klasikal dibandingkan pada pembelajaran Siklus tiga yaitu sebesar 

85% dengan rata-rata nilai 76,3. 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus empat, maka peneliti menghentikan 

tindakan penelitian. Haal ini dikarenakan hasil penelitian menunjukan bahwa 

smua indikator keberhasilan yang diharapkan sudah dapat tercapai. 

4.1.4.7  Rekapitulasi Data Tes Awal, Siklus Satu, dan Siklus Dua 

Rekapitulasi data keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan 

menyimak dan hasil belajar pada tes awal, siklus Satu, dan siklus Dua adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.27 

Rekapitulasi Data Awal, Siklus Satu, Siklus Dua, Siklus Tiga, dan Siklus Empat 

No Data Prasiklus 
Siklus 

Satu 

Siklus 

Dua 

Siklus 

Tiga 

Siklus 

Empat 

1 
Keterampilan 

Guru 

Skor 
 

18 20 23 26 

Katgori 
 

Baik Baik 
Sangat 

Baik 
Sangat 

Baik 

2 
Aktivitas 

Siswa 

Skor 
 

15,3 17,2 18,5 20,6 

Kategori 
 

Baik Baik Baik Sangat 

Baik 

3 

Keterampilan 

Menyimak 

Cerita 

Skor 
 

6,8 7,9 8,5 11 

Kategori 
 

Cukup Baik Baik Sangat 

Baik 

4 Hasil Belajar 

Skor 58,4 63,4 73,4 76,9 76,3 

Ketuntasan 42,5% 62,5% 
72,5

% 
80% 85% 

 

 
 

Diagram 4.19 

Rekapitulasi Data Awal, Siklus Satu, Siklus Dua, Siklus Tiga, dan Siklus Empat 
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Tabel 4.28 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus Satu, Dua, Tiga, dan Empat 

 

No Pencapaian 
Pra 

siklus 

Siklus 

Satu 

Siklus 

Dua 

Siklus 

Tiga 

Siklus 

Empat 

1 Rata-rata 58,4 63,9 73,4 76,9 76,3 

2 
Nilai  

terendah 
33,3 41,7 41,7 50 58,3 

3 Nilai  tertinggi 83,3 100 100 100 100 

6 
Persentase  

ketuntasan 
42,5% 62,5% 72,7% 80% 85% 

 

 

 
 

Diagram 4.20 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus Satu, Dua, Tiga, dan Empat 
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Tabel 4.29 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus Satu, Dua, Tiga, dan Empat 

No Indikator 

Perolehan Skor  

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

Siklus 

IV 

1 Membuka Pelajaran 2 3 4 4 

2 
Menyampaikan Pertanyaan 

Kepada Siswa 
2 2 2 3 

3 Menjelaskan Materi Cerita 3 3 4 4 

4 
Membimbing Diskusi Ke-

lompok Kecil dan Perorangan 
2 3 3 4 

5 Menyampaikan Penguatan 3 3 3 3 

6 Menutup Pelajaran 2 2 3 4 

7 
Menggunakan Media 

Pembelajaran 
4 4 4 4 

Jumlah 18 20 23 26 

Rata-rata 2,6 2,9 3,3 3,7 

Kategori baik baik 
sangat 

baik 

sangat 

baik 

 

 

 

Diagram 4.21 

Perbandingan  Keterampilan Guru Siklus Satu, Dua, Tiga, dan Empat 
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Tabel 4.30 

Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus Satu, Dua, Tiga, dan Empat 

No. Indikator 
Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

Siklus 

IV 

1. Sikap siswa saat menyimak cerita 

melalui metode NHT dengan media 

audio 

2,8 2,9 3,2 3,6 

2. 
 

Sikap siswa dalam menulis hal-hal 

penting hasil menyimak 

2,3 2,5 3,0 3,4 

3. Sikap siswa dalam pembentukan 

kelompok 

2,5 3,2 3,1 3,2 

4. Sikap siswa dalam kerjasama diskusi 

kelompok 

2,7 2,8 3,2 3,4 

5. Sikap siswa berpartisipasi dalam 

diskusi kelas 

2,6 2,8 3,0 3,4 

6. Sikap siswa dalam mengerjakan 

evaluasi 

2,8 2,9 3,1 3,9 

Jumlah 613 687 739 837 

Rat-rata 15,3 17,2 18,5 21 

Kategori Baik Baik Baik 
Sangat 

Baik 

 

 

 

Diagram 4.22 

Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus Satu, Dua, Tiga, dan Empat 
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Tabel 4.31 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Menyimak Siswa Siklus Satu, Dua, Tiga, 

dan Empat 

No Indikator 
Siklus 

Satu 

Siklus 

Dua 

Siklus 

Tiga 

Siklus 

Empat 

1 
Menyimak rekaman audio 

cerita 
2,3 2,4 2,7 3,7 

2 
Antusias siswa dalam 

menyimak 
2,0 2,7 2,8 3,8 

3 
Meremehkan rekaman 

audio cerita  
2,5 2,9 3,0 3,6 

 

 

Diagram 4.22 

Perbandingan Keterampilan Menyimak Siklus Satu, Dua, Tiga, dan Empat 

 

Berdasarkan rekapitulasi keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan 

menyimak, hasil belajar pada data awal, siklus Satu, siklus dua, siklus tiga, dan 

siklus empat dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pada keterampilan 

guru, aktivitas siswa, keterampilan menyimak cerita, dan hasil belajar. 

Keterampilan guru pada siklus satu rata-rata skor mencapai 2,6 dengan kategori 

baik, meningkat pada siklus dua menjadi 2,9 dengan kategori baik, meningkat 

pada siklus tiga menjadi 3,3 dengan kategori sangat baik, dan kembali meningkat 

pada siklus empat menjadi 3,7 dengan kategori sangat baik. Rata-rata aktivitas 
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siswa pada siklus satu adalah 15,3 dengan kategori baik, kemudian meningkat 

pada siklus dua menjadi 17,2 dengan kategori baik, pada siklus tiga menjadi 18,5 

dengan kategori baik, dan meningkat pada siklus empat menjadi 21 dengan 

kategori sangat baik. 

Berdasarkan rekapitulasi keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan 

menyimak cerita dan hasil belajar pada data awal, siklus satu, dan siklus dua, 

menunjukkan adanya peningkatan pada setiap siklusnya. Rata-rata skor hasil 

pengamatan keterampilan menyimak pada siklus satu adalah 6,8 dengan kategori 

cukup. Pada siklus dua meningkat menjadi 7,9 dengan kategori baik. Meningkat 

pada siklus tiga menjadi 8,5 dengan kategori baik, dan kembali meningkat pada 

siklus empat menjadi 11 dengan kategori sangat baik. Ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa pada data awal adalah 42,5%. Pada siklus satu ketuntasan klasikal 

meningkat menjadi dengan persentase 62,5%, kemudian meningkat menjadi 

72,5% pada siklus dua, 80% pada siklus tiga, dan kembali meningkat pada siklus 

empat dengan 85%. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Kegiatan pembelajaran ini menggunakan metode NHT dengan media 

audio. Sajian penelitian secara rinci dari tiap siklus adalah sebagai berikut: 

4.2.1.1 Hasil Peningkatan Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran menyimak cerita  
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melalui metode NHT dengan media audio dari siklus satu, dua, tiga, dan empat 

mengalami peningkatan. 

a. Pada indikator membuka pelajaran, berdasarkan data yang terdapat pada tabel 

pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan diperoleh data pada 

siklus satu skor yang diperoleh adalah 2. Pada siklus dua keterampilan guru 

memperoleh skor 3. Sedangkan pada siklus tiga dan empat skor yang 

diperoleh adalah 4. Deskriptor yang tampak pada siklus satu adalah guru telah 

menyiapkan siswa secara psikis dan fisik, dan melakukan apersepsi, 

sedangkan pada siklus kedua guru telah menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik, serta  mejelaskan tujuan pembelajaran. Namun deskriptor memberikan 

motivasi mesih belum tampak. Sedangkan pada siklus tiga dan empat semua 

deskriptor sudah tampak. Hal ini sesuai dengan teori Rusman (2012: 7.67) 

menyatakan membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan guru untuk 

menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat 

pada apa yang akan dipelajari, sehingga usaha tersebut akan mem-berikan 

efek positif terhadap kegiatan pembelajaran. 

b. Indikator menyampaikan pertanyaan kepada siswa, berdasarkan data pada 

tabel observasi keterampilan guru dan catatan lapangan pada siklus satu, dua, 

dan tiga skor yang diperoleh adalah 2, dan meningkat pada sikus empat 

diperoleh skor 3. Pada siklus satu guru belum mendapatkan skor 4 karena ada 

2 deskriptor yang  tidak tampak yaitu pertanyaan yang diberikan difokuskan 

pada satu masalah, dan pemberian waktu yang cukup untuk berfikir. Pada  

siklus yang tiga deskriptor yang belum tampak yaitu pertanyaan difokuskan 
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pada satu masalah dan pertanyaan diberikan merata. sedangkan pada siklus ke 

empat keterampilan guru sudah baik dengan diskriptor yang tampak yaitu guru 

menyampaikan penjelasan secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa, guru 

memberikan waktu yang cukup untuk berfikir, serta pertanyaan sudah 

diberikan secara merata. Sedangkan deskriptor yang belum nampak adalah 

guru masih belum memunculkan pertanyaan secara fokus pada satu masalah. 

Hal ini sesuai dengan teori Rusman (2012: 68-69) bertanya memainkan 

peranan penting dikarenakan pertanyaa yang disusun dengan baik dan teknik 

melontarkan per-tanyaan yang tepat akan memberikan dampak yang positif 

terhadap aktivitas siswa dan kreativitas siswa. Sesuai pula dengan teori 

Aszyad (2011) guru membangkitkan kesiapan siswa. 

c. Indikator memberi penguatan, berdasarkan data dari tabel observasi 

keterampilan guru dan catatan lapangan diperoleh data pada siklus satu, dua, 

tiga, dan empat skor yang diperoleh adalah 3. Deskriptor yang tampak adalah 

penguatan kepada pribadi tertentu, penguatan kelompok, dan penggunaan 

variasi dalam penguatan. Sedangkan deskriptor yang belum muncul adalah 

pemberian penguatan secara segera. Namun, secara umum guru sudah 

memberikan penguatan dengan baik kepada guru. Hal ini sesuai dengan teori 

Rusman (2012: 70-71) guru yang baik selalu memberikan penguatan baik 

verbal maupun nonverbal. Dan secara psikologis individu membutuhkan 

penghargaan atas segala usaha yang telah dilakukannya. 

d. Indikator menjelaskan materi cerita, berdasarkan hasil observasi keterampilan 

guru dan catatan lapangan diperoleh data pada siklus satu dan dua skor yang 



128 
 

 
 

diperoleh guru adalah 3.  Dilanjutkan pada siklus tiga dan empat skor yang 

diperoleh 4. Pada siklus satu dan dua guru belum mampu memperoleh skor 

maksimal yaitu 4. Hal tersebut dikarenakan guru masih belum menggunakan 

balikan kepada siswa. Namun secara umum guru sudah menjelaskan materi 

cerita secara luas, menggunakan contoh, memberikan tekanan dan siswa 

memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru. Hal ini sesuai dengan teori 

Rusman  (2012: 73)  guru harus mampu mengintergrasi segala kemampuan 

dalam memberi penjelasan secara logis dan sistematis. 

e. Indikator membimbing kelompok kecil dan perorangan melalui metode NHT 

dengan media audio, berdasarkan data hasil observasi keterampilan guru dan 

catatan lapangan diperoleh data pada siklus satu skor yang diperoleh guru 

adalah 2. Dilanjutkan pada siklus yang ke dua dan tiga skor yang diperoleh 

guru meningkat  yaitu 3. Kembali meningkat pada siklus empat dengan 

perolehan skor emppat. Pada siklus satu deskriptor yang belum tampak yaitu 

mengadakan pendekatan secara pribadi dan memusatkan perhatian siswa. 

Sedangkan pada siklus dua dan tiga deskriptor yang belum tampak yaitu 

memusatkan perhatian siswa, dan pada siklus empat guru memperoleh skor 4 

maksimal dikarenakan guru sudah mengadakan pendekatan secara prbadi, 

mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, membimbing kelompok, dan guru 

sudah mampu memusatkan perhatian siswa dalam berdiskusi. Namun secara 

umum guru sudah membimbing pembentukan kelompok diskusi dengan baik. 

Hal ini sesuai dengan teori Hamdani (2010: 90) siswa dibagi dalam kelompok 

dan setiap setiap siswa mendapatkan nomor. Hal ini juga sesuai dengan teori 
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Trianto (2007: 62) fase 1 penomoran, guru membagi siswa kedalam kelompok 

3-5 orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor 1-5. Sesuai pula 

dengan teori Rusman (2004: 77) guru membimbing kegiatan berkelompok 

untuk memfasilitasi pembelajaran siswa. 

f. Indikator menutup pelajaran, berdasarkan hasil observasi keterampilan guru 

diperoleh data pada siklus satu dan dua  skor yang diperoleh guru adalah 2. 

Dilanjutkan siklus tiga dengan skor 3. Sedangkan pada siklus 4 semua 

deskriptor sudah muncul. Pada siklus satu dan dua guru belum mampu 

memperoleh skor maksimal yaitu 4 dikarenakan ada 2 deskriptor yang tidak 

tampak yaitu deskriptor melakukan refleksi dan umpan balik kepada siswa. 

Namun secara umum guru sudah menutup pelajaran dengan baik. Hal ini 

sesuai dengan teori Rusman (2012: 78) kegiatan untuk memberi gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat 

pencapaian siswa dan guru dalam proses pembelajaran.  

g. Indikator menggunakan media pembelajaran, berdasarkan hasil observasi 

keterampilan guru dan catatn lapangan diperoleh data bahwa secara umum 

guru menggunakan media pembelajaran dengan sangat baik. Hal ini sesuai 

dengan teori Rusman (2012: 76) variasi pembelajaran diperlukan agar proses 

pembelajaran tidak terasa membosankan.  

Dengan demikian, metode NHT dengan media audio dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak cerita. Hal ini ditunjukan 

dengan skor pada siklus satu yaitu 18  dengan rata-rata 2,6 dengan kategori baik. 

Kemudian dilanjutkan pada siklus yang ke dua skor keterampilan guru meningkat 
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dari 19 menjadi 20, rata-rata 2,9 dengan kategori baik. Berlanjut pada siklus tiga 

skor yang diperoleh 23, rata-rata 3,3 dengan kategori sangat baik. Meningkat pada 

siklus empat dengan perolehan skor 26 dan rata-rata 3,7 dengan kategori sangat 

baik. 

4.2.1.2 Hasil Peningkatan Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran menyimak cerita 

melalui metode NHT dengan media audio pada siklus satu dan dua mengalami 

peningkatan. Setelah mendapatkan hasil dari observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menymak cerita pada siklus satu dan dua maka dapat ditunjukan 

sebagai berikut: 

a. Indikator sikap siswa saat menyimak cerita melalui metode NHT dengan 

media audio, berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan 

diperoleh data pada siklus satu rata-rata skor yang diperoleh siswa 2,8, pada 

siklus dua  diperoleh skor 2,9 Dilanjutkan ke siklus tiga meningkat dengan 

skor 3,2, dan siklus empat meningkat dengan skor 3,6. Hal ini sesuai dengan 

teori Aszyad (2011) tentang mendengarkan materi rekaman. Sesuai pula 

dengan teori Diendrich (dalam Hamalik, 2008: 173) tentang listening activities 

meliputi mendengar uraian, percakapan, diskusi, musik, dan diskusi. Serta 

tentang emotional activities meliputi menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

b. Indikator sikap siswa dalam menuliskan hal-hal penting hasil menyimak, 

berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan diperoleh 

data siklus satu perolehan skor adalah 2,3, dilanjutkan pada siklus dua skor 
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yang diperoleh 2,5, siklus tiga 3,0 dan meningkat pada siklus empat menjadi 

3,4. Hal ini sesuai dengan teori Diendrich (dalam Hamalik, 2008: 173) tentang 

writing activities meliputi menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

Serta mental activities meliputi menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil keputusan. 

c. Indikator sikap siswa dalam pembentukan kelompok, berdasarkan data hasil 

observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan diperoleh data pada siklus satu 

perolehan skor adalah 2,5, siklus  dua dengan skor 3,2, siklus tiga 3,1, dan 

meningkat pada siklus empat perolehan skor 3,2. Hal ini sesuai dengan teori 

Diendrich (dalam Hamalik, 2008: 173) tentang lisan activities, motor 

activities, dan emotional activities. 

d. Indikator sikap siswa dalam bekerjasama diskusi kelompok, berdasarkan data 

hasil observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan diperoleh data pada siklus 

satu skor yang diperoleh adalah 2,7,  siklus dua diperoleh skor 2,8, siklus tiga 

diperoleh skor 3,2. Dilanjutkan siklus empat dengan skor 3,4. Hal ini sesuai 

dengan teori Trianto (2007: 63) tentang fase berfikir bersama yaitu siswa 

menyatukan pendapat terhadap jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan tiap 

anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. Sesuai pula dengan teori 

Hamdani (2010: 90) yaitu siswa berkelompok mendiskusikann jawaban yang 

benar dan memastikan bahwa setiap anggota kelompok dapat 

mengerjakannya. Sesuai pula dengan teori Aszyad (2011) pada tahap diskusi 

membahas materi program rekaman. Sesuai pula dengan teori Diendrich 
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(dalam Hamalik, 2008: 173) tentang oral activities, listening activities, writing 

activities, dan mental activities 

e. Indikator sikap siswa dalam diskusi kelas, berdasarkan data hasil observasi 

aktivitas siswa dan catatan lapangan diperoleh data pada siklus satu perolehan 

skor adalah 2,6, siklus dua dengan skor 2,8, siklus tiga dengan skor 3,0. 

Dilanjutkan siklus empat dengan perolehan skor 3,4. Hal ini sesuai dengan 

teori Diendrich (dalam Hamalik, 2008: 173) tentang Oral activities , Listening 

activities, Mental activities, dan Emotional activities. 

f. Indikator sikap siswa dalam mengerjakan evaluasi, berdasarkan data hasil 

observasi dan catatan lapangan maka diperoleh data pada siklus satu dengan 

skor  2,8, siklus dua diperoleh skor 2,9, siklus tiga diperoleh skor 3,1 

Dilanjutkan pada siklus empat  dengan skor 3,9.  Hal ini sesuai dengan teori 

Diendrich (dalam Hamalik, 2008: 173) tentang writing activities dan mental 

activities. 

4.2.1.3 Peningkatan Hasil Belajar Keterampilan Menyimak Cerita Siswa 

Hasil dari keterampilan siswa juga mengalami peningkatan dari siklus satu 

, siklus dua, siklus tiga, dan siklus empat dari siklus satu dengan rata-rata 

perolehan skor 6,8  dengan kategori cukup menjadi 7,9 dengan kategori baik pada 

siklus tiga, meningkat menjadi 8,5 pada siklus tiga, dilanjutkan pada siklus empat 

dengan perolehan rata-rata yang meningkat dengan rata-rata skor 11,0 . 

4.2.1.4  Peningkatan Hasil Belajar Menyimak Cerita Siswa 

Peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran menyimak cerita  
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melalui metode NHT dengan media audio dari siklus satu,  siklus dua, siklus tiga, 

dan siklus empat mengalami peningkatan.  

Hasil belajar menyimak cerita siklus satu diperoleh data sebagai berikut: 

nilai terendah 41,7, nilai tertinggi 83,3 dengan rata-rata 63,9 dan ketuntasan 

klasikal 62,5%. Ada peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa pada 

pelaksanaan tindakan siklus dua dibandingkan pada pelaksanaan tindakan siklus 

satu. Hasil yang diperoleh pada siklus dua  yaitu nilai terendah siswa yaitu 41,7; 

nilai tertinggi 100 dengan rata-rata 73,4 dan ketuntasan klasikal 72,5%. Pada 

siklus yang ketiga juga mengalami peningkatan dibuktikan dengan nilai terendah 

58,3, nilai tertinggi 100 dengan rata-rata 76,9. Mengalami peningkatan pada siklus 

empat dengan nilai terendah 58,3, nilai tertinggi 100, dengan rata-rata 76,3, dan 

presentase ketuntasan klasikal 85%.  

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah dikontrakkdan 

dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan peserta 

tes dapat menggunakan pedoman yang ada (Aqip: 2009, 161). Kriteria ketuntasan 

klasikal adalah 80% berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Berdasarkan nilai hasil belajar siswa siklus satu menunjukan 

ketuntasan klasikal sebesar 62,5% dengan jumlah siswa yang tuntas 25 siswa dan 

yang tidak tuntas sebanyak 15 siswa. Sedangkan setelah dilakukan siklus dua 

persentase ketuntasan siswa yang dicapai sebesar 72,5% dengan 29 siswa tuntas 

dan 11 siswa belum tuntas. Pada siklus tiga menunjukan ketuntasan klasikal 

sebesar 80% dengan jumlah siswa yang tuntas 32 dan yang tidak tuntas sebanyak 
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8 siswa. Dilanjutkan pada siklus empat ketuntasan klasikal 85% dengan jumlah 

siswa yang tuntas 34, sedangkan siswa yang tidak tuntas sebanyak 6. 

 Dengan demikian berdasarkan nilai ketuntasan klasikal maka indikator 

keberhasilan sudah dapat dicapai pada siklus ketiga, namun penelitian ini baru 

dihentikan pada siklus yang keempat karena peneliti ingin memastikan bahwa 

akan tetap terjadi peningkatan. Dalam penelitian yang telah dilakukan terlihat 

adanya penigkatan terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan 

menyimak cerita dan hasil belajar siswa. Terjadi perubahan pada siswa setelah 

mengalami proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Rifa’i mengenai 

hasil belajar. Menurut Rifa’i, hasil belajar adaah perubahan perilaku yang 

diperoleh oleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Aspek-aspek 

perubahan perilaku yang diperoleh oleh peserta didik tersebut didapat melalui apa 

yang dipelajari oleh siswa selama proses belajar yang telah dilakukan. Dengan 

demikian dapat dibuktikan bahwa metode NHT dengan media audio cocok  

diterapkan dalam pembelajaran Menyimak cerita. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Dalam pembelajaran menyimak cerita melalui metode NHT dengan media 

audio siswa mendapatkan kesempatan untuk saling bertukar ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, semangat siswa dalam bekerja 

sama lebih meningkat, sehingga siswa lebih sungguh-sungguh dalam melakukan 

diskusi dan yang lebih penting siswa menjadi lebiah siap bertanggung jawab atas 

dirinya sendiri. Kemudian siswa lebih termotivasi serta tertarik untuk belajar, 

meningkatkan daya ingat serta pemahaman mengenai materi yang telah diperoleh. 



135 
 

 
 

Dengan begitu siswa dapat meningkatakan keterampilan menyimak cerita se-

hingga hasil belajar menyimak cerita akan mengalami peningkatan. 

Berdasarkan pengamatan selama pembelajaran menyimak cerita ke-

terampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan menyimak dan hasil belajar siswa 

meningkat pada setiap siklusnya. Skor keterampilan guru pada siklus satu, dua, 

tiga dan empat berturut-turut adalah dengan skor  skor sebagai berikut 18 dengan 

kategori baik, 20 dengan kategori baik, 23 dengan kategori sangat baik, dan 26 

dengan kategori sangat baik. Skor aktivitas siswa pada siklus satu, dua, tiga dan 

empat adalah dengan perolehan rata-rata skor sebagai berikut siklus satu 15,3 

dengan kategori baik, siklus dua 17,2 dengan kategori baik, siklus tiga dengan 

kategori baik, dan siklus empat skor 21 dengan kategori sangat baik. 

Keterampilan menyimak cerita pada siklus satu, dua , tiga dan empat rata-rata 

perolehan skor adalah 6,8 dengan kategori cukup, 7,9 dengan kategori baik, 8,5 

dengan kategori baik, dan 11,0 dengan kategori sangat baik. Hasil belajar siswa 

nilai rata-rata pada siklus satu adalah 63,9 dengan ketuntasan belajar klasikal 

62,5%, pada siklus dua rata-rata 73,4 dengan ketuntasan klasikal 72,5%, siklus 

tiga rata-rata 76,9 dengan ketuntasan klasikal 80%  dan meningkat pada siklus ke 

empat dengan rata-rata nilai yang diperoleh adalah 76,3 dengan ketuntasan belajar 

klasikal 85%. 

Berdasarkan data hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

metode NHT dengan media audio pada pembelajaran menyimak cerita pada siswa 

kelas V SDN Sampangan 01 mampu memberikan kontribusi positif bagi 

peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran menyimak cerita melalui me-

tode NHT dengan media audio  pada kelas V SDN Sampangan 01 Semarang dan 

pembahasan setiap siklusnya pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran menyimak cerita melalui NHT dengan media audio pada siswa 

kelas V SDN Sampangan 01 Semarang dapat meningkatkan keterampilan 

guru. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi pada siklus satu jumlah skor 

18 yang digolongkan kedalam kategori baik, pada pelaksanaan tindakan siklus 

dua jumlah skor yang diperoleh 20 yang dapat digolongkan dalam kategori 

baik, meningkat pada siklus tiga skor yang diperoleh 23 yang digolongkan 

dalam kategori sangat baik, dan meningkat pada siklus empat dengan skor 

yang diperoleh adalah 26 dengan kategori sangat baik  Berdasarkan skor yang 

diperoleh, maka keterampilan guru sudah mencapai indikator keberhasilan 

yang dibuat yaitu sekurang-kurangnya baik. 

2. Pembelajaran menyimak cerita melalui NHT dengan media audio pada siswa 

kelas V SDN Sampangan 01 Semarang dapat meningkatkan aktivitas siswa. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi pada siklus satu rata-rata skor yag 

diperoleh adalah 15,3 dalam kategori baik, dan pada pelaksanaan tindakan 

siklus dua rata-rata skor yang diperoleh 17,2 yang tergolong dalam kategori 
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baik, pada siklus tiga meningkat rata-rata perolehan skor 18,5 dengan kategori 

baik, dan meningkat dengan perolehan rata-rata skor siklus empat 21 dengan 

kategori sangat baik. Dengan demikian maka aktivitas siswa telah mencapai 

indikator keberhasilan aktivitas siswa meningkat sekurang-kurangnya baik. 

3. Pembelajaran menyimak cerita melalui NHT dengan media audio pada siswa 

kelas V SDN Sampangan 01 Semarang dapat meningkatkan keterampilan 

menyimak siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi skor yang 

diperoleh pada siklus satu 273 dengan rata-rata 6,8 kategori cukup. Meningkat 

pada siklus dua skor yang diperoleh 317 dengan rata-rata 7,9 kategor baik. 

Juga mengalami peningkatan pada siklus ke tiga dengan perolehan skor 341 

dengan rata-rata 8,4 dalam kategori baik, dan meningkat pada siklus keempat 

dengan skor 430 rata-rata 10,8 dengan kategori sangat baik. Rata-rata hasil 

belajar prasiklus 58,4 dengan ketuntasan 42,5%. Rata-rata siklus satu 

meningkat menjadi 63,9 dengan ketuntasan 62,5%. Setelah siklus ke dua 

meningkat rata-rata menjadi 73,4 dengan ketuntasan 72,5%. Pada siklus tiga 

rata-rata menjadi 76,9 dengan ketuntasan 80%, dan mengalami peningkatan 

pada siklus empat rata-rata 76,3 dengan ketuntasan 85%. Nilai rata-rata 

meningkat dari data prasiklus sampai siklus yang keempat. Dengan demikian 

maka hasil belajar siswa dalam menyimak cerita telah mencapai indikator 

keberhasilan dengan ketuntasan klasikal 80% dengan KKM 65. 
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5.2 SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian di SDN Sampangan 01 Semarang, peneliti 

dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru hendaknya menggabungkan setiap metode pembelajaran yang akan 

digunakan dengan media pembelajaran. Sehingga dapat meningkatkan ke-

tertarikan, minat, dan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

2. Media audio dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada 

aspek bahasa yang lain, maupun mata pelajaran yang lain. 

3. Siswa hendaknya lebih aktif serta berani dalam menyampaikan pendapat.  

4. Sekolah lebih memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang proses 

pembelajaran siswa. 
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LAMPIRAN 1 

Kisi-kisi Instrumen 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

“PENINGKATAN KETERAMPILAN MENYIMAK CERITA MELALUI 

METODE NUMBERED HEADS TOGETHER DENGAN MEDIA AUDIO 

PADA SISWA KELAS V SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG” 

No Variabel Kriteria 
Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

1. Keterampilan guru 

dalam pembelajaran 

menyimak cerita 

melalui metode NHT 

dengan media audio 

1. Membuka pelajaran 

2. Menyampaikan pertanyaan 

kepada siswa 

3. Menjelaskan materi cerita 

4. Membimbing diskusi 

kelompok kecil dan 

perorangan 

5. Memberikan penguatan 

6. Menutup pelajaran 

7. Menggunakan media 

pembelajaan 

Keterampil

an guru 

dalam 

pembelajar

an, foto, 

catatan 

lapangan, 

wawancara 

Lembar 

observasi, 

catatan 

lapang 

an, 

pedoman 

wawancar

akamera 

2. Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran 

menyimak cerita 

melalui metode NHT 

dengan media audio 

1. Sikap siswa saat 

menyimak cerita melalui 

metode NHT dengan 

media audio 

2. Sikap siswa saat 

menuliskan hal-hal penting 

hasil menyimak 

3. Sikap siswa saat 

pembentukan kelompok 

4. Sikap siswa saat 

bekerjasama dalam diskusi 

kelompok 

5. Sikap siswa saat diskusi 

kelas 

6. Sikap siswa saat 

mengerjakan evaluasi 

Aktivitas 

siswa 

dalam 

pembelajar

an, foto, 

catatan 

lapangan, 

angket 

Lembar 

observasi, 

catatan 

lapang 

an, 

angket, 

kamera 

3. Keterampilan siswa 

dalam pembelajaran 

menyimak cerita 

melalui metode NHT 

dengan media audio 

1. Menyimak rekaman audio 

cerita 

2. Antusias siswa saat 

menyimak 

3. Meremehkan rekaman 

audio cerita 

Siswa, foto Lembar 

observasi,  

kamera 

4.  Hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran 

menyimak cerita 

melalui metode NHT 

dengan media audio 

1. Mengidentifikasi unsur-

unsur cerita 

2. Menjelaskan kembali alur 

cerita dengan kalimat 

sendiri 

3. Menjawab pertanyaan 

terkait isi cerita 

Siswa Tes 

tertulis 
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LAMPIRAN 2 

Instrumen Penelitian 
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  LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus : 

Nama Guru :  

Nama SD : SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas  : V 

Konsep : Menyimak Cerita 

Hari/Tanggal :  

Pengamat :  

Petunjuk 

1. Bacalah dengan cermat 7 indikator yang ada dalam lembar pengamatan 

ini! 

2. Dalam melakukan penilaian setiap indikator mengacu pada deskriptor. 

3. Berilah tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak. 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1 jika ada satu deskriptor tampak 

Skor 2 jika ada dua deskriptor tampak 

Skor 3 jika ada tiga deskriptor tampak 

Skor 4 jika ada empat deskriptor tampak 

5. Contoh cara penilaian 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Membuka 

Pelajaran 

a) Menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik 

√ 3 

b) Melakukan apersepsi √ 

c) Menjelaskan tujuan pembelajaran - 

d) Memberikan motivasi √ 

 

 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Membuka 

Pelajaran 

a) Menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik 

  

b) Melakukan apersepsi  

c) Menjelaskan tujuan pembelajaran  

d) Memberikan motivasi  

2. Menyampaikan 

Pertanyaan 

Kepada Siswa 

a) Pertanyaan jelas dan mudah 

dipahami siswa 

  

b) Pertanyaan  difokuskan pada satu 

masalah 

 

c) Pemberian waktu yang cukup untuk 

berfikir 
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d) Pertanyaan diberikan merata  

3.  Menjelaskan 

Materi Cerita 

a) Kejelasan   

b) Penggunaan contoh  

c) Pemberian tekanan  

d) Penggunaan balikan  

4. Membimbing 

diskusi 

kelompok kecil 

dan perorangan 

melalui metode 

NHT dengan 

media audio 

a) Mengadakan pendekatan secara 

pribadi 

  

b) Mengorganisir kegiatan 

pembelajaran melalui NHT dengan 

media audio 

 

c) Membimbing dan memudahkan 

siswa dalam belajar melalui NHT 

dengan media audio 

 

d) Memusatkan perhatian siswa   

5. Memberikan 

Penguatan 

a) Penguatan kepada peribadi tertentu  

b) Penguatan kelompok  

c) Penguatan diberikan segera  

d) Variasi dalam penguatan  

6. 

 

 

Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

a) Membuat kesimpulan bersama siswa   

b) Melakukan refleksi  

c) Memberikan umpan balik  

d) Evaluasi dan tindak lanjut  

7. Menggunakan 

Media 

Pembelajaran 

a) Sesuai dengan tujuan pembelajaran   

b) Tidak menganggu pemahman siswa  

c) Sesuai dengan materi yang diajarkan  

d) Menarik perhatian siswa  

Jumlah skor  

 

Keterangan: 

Skor maksimal = 28 

Skor minimal =  7 

R= 7 

T=28 

n =  (T-R) + 1 

   =  (28-7) + 1 

   =  22 

Letak Q2 = 
2

4
 (𝑛 + 1) 

           = 
2

4
 ( 22+1) 

           = 11,5 

Jadi Q2 = 17,5 

Letak Q1  = 
1

4
 (𝑛 + 2) 

     = 
1

4
 ( 22 + 2) 

      =  6 
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Jadi Q1=12 

LatakQ3= 
1

4
(3𝑛 + 2) 

   = 
3

4
(3(22) + 2) 

   = 17 

Jadi Q3=23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,  2013 

Observer 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria  Keterampilan Guru Kategori 
Nilai 

  23 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik A 

 17,5 ≤ skor < 23 Baik B 

  12 ≤ skor <  17,5 Cukup C 

  7   ≤ skor < 12 Kurang D 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus: 

Nama Siswa  : 

Nama SD   : SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas   : V 

Konsep   : Menyimak Cerita 

Hari/Tanggal  :  

Pengamat   :  

 

Petunjuk 

1. Bacalah dengan cermat  6 indikator yang ada dalam lembar pengamatan 

ini! 

2. Dalam melakukan penilaian setiap indikator mengacu pada deskriptor. 

3. Berilah tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak. 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Skor 1 jika ada satu deskriptor tampak 

Skor 2 jika ada dua deskriptor tampak 

Skor 3 jika ada tiga deskriptor tampak 

Skor 4 jika ada empat deskriptor tampak 

5. Contoh cara penilaian 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Sikap siswa saat 

menyimak cerita 

melalui metode NHT 

dengan media audio 

a) Siswa fokus menyimak 

cerita 

√ 2 

b) Siswa tidak menganggu 

teman yang lain 

√ 

c) Siswa tidak bermain 

sendiri 

- 

d) Siswa duduk tenang - 

 

 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Sikap siswa saat 

menyimak cerita 

melalui metode NHT 

dengan media audio 

a) Siswa fokus menyimak 

cerita 

  

b) Siswa tidak menganggu 

teman yang lain 

 

c) Siswa tidak bermain 

sendiri 
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d) Siswa duduk tenang  

2. Sikap siswa saat 

menuliskan hal-hal 

penting hasil 

menyimak 

a) Munuliskan sebagian 

tentang cerita 

  

b)  Menuliskan keseluruhan 

hal penting cerita 

 

c) Menulis sesuai dengan 

permasalahan petunjuk 

dari guru 

 

d) Mengerjakan dengan 

tenang dan tidak bergurau 

 

3. Sikap siswa saat 

pembentukan 

kelompok 

a) Membentuk kelompok 

sesuai dengan perintah 

guru 

  

b) Duduk sengan tenang  

c) Tidak saling menganggu 

teman yang lain 

 

d) Tidak berpindah-pindah 

tempat 

 

4. Sikap siswa saat 

bekerjasama dalam 

diskusi kelompok 

a) Siswa mengemukakan 

pendapat dalam 

kelompoknya 

  

b) Siswa tidak bergantung 

pada kinerja teman 

 

c) Siswa menanggapi 

pendapat teman dalam 

kelompoknya 

 

d) Siswa melakukan tanya 

jawab dalam menyatukan 

pikiran 

 

5. Sikap siswa 

berpartisipasi saat 

diskusi kelas 

a) Mendengarkan teman 

yang menyampaikan hasil 

diskusi 

  

b) Memberi saran atas 

presentasi teman 

 

c) Menanggapi hasil diskusi  

d) Menaruh minat dalam 

diskusi kelas 

 

6. 

 

 

Sikap saat  

mengerjakan evaluasi 

a) Siswa mengerjakan 

evaluasi yang diberikan 

guru 

  

b) Siswa mengerjakan 

sendiri evaluasi yang 

diberikan guru 

 

c) Siswa mengerjakan 

seluruh soal evaluasi 
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d) Siswa menyelesaikan soal 

evaluasi dalam waktu 

singkat 

 

Jumlah skor   

 

Keterangan: 

Skor maksimal = 24 

Skor minimal =  6 

R= 6 

T=24 

n =  (T-R) + 1 

   =  (24-6) + 1 

   =  19 

Letak Q2 = 
2

4
 (𝑛 + 1) 

     = 
2

4
 ( 19+1) 

           = 10 

Jadi Q2 = 15 

Letak Q1  = 
1

4
 (𝑛 + 1) 

     = 
1

4
 ( 19+1) 

      =  5 

Jadi Q1=10 

LatakQ3= 
3

4
(𝑛 + 1) 

   = 
3

4
(19 + 1) 

   = 15 

Jadi Q3=20 

 

 

 

 

 

 

Semarang,  2013 

Observer 

 

 

 

Kriteria  Aktivitas Siswa Kategori Nilai 

  20 ≤ skor ≤ 24 Sangat baik A 

 15 ≤ skor < 20 Baik B 

  10 ≤ skor <  15 Cukup C 

  6   ≤ skor < 10 Kurang D 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN SISWA 

DALAM MENYIMAK CERITA MELALUI METODE NHT DENGAN MEDIA 

AUDIO 

Siklus: 

Nama Siswa  : 

Nama SD   : SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas   : V 

Konsep   : Menyimak Cerita 

Hari/Tanggal  :  

Pengamat   :  

 

Petunjuk 

1. Bacalah dengan cermat  3 indikator yang ada dalam lembar pengamatan ini! 

2. Dalam melakukan penilaian setiap indikator mengacu pada deskriptor. 

3. Berilah tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak. 

4. Skala penilaian untuk indikator 1 dan 2 adalah sebagai berikut: 

Skor 1 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skor 2 jika satu deskriptor tampak 

Skor 3 jika ada dua deskriptor tampak 

Skor 4 jika ada tiga deskriptor tampak 

Skala penilaian untuk indikator 3 adalah sebagai berikut: 

Skor 1 jika 3 deskriptor tampak 

Skor 2 jika 2 deskriptor tampak 

Skor 3 jika 1 deskriptor tampak 

Skor 4 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

5. Contoh Penilaian 
No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Menyimak 

rekaman 

audio cerita 

a) Serius dalam menyimak cerita yang 

diputarkan 
√ 3 

b) Fokus pada pemutaran rekaman audio 

cerita 

- 

c) Sikap duduk tenang √ 

 
No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Menyimak 

rekaman 

audio cerita 

a) Serius dalam menyimak cerita yang 

diputarkan 

  

b) Fokus pada pemutaran rekaman audio  
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cerita 

c) Sikap duduk tenang  

2. Antusias 

siswa dalam 

menyimak 

a) Mencatat hal-hal penting hasil menyimak   

b) Raut muka senang saat me-nyimak  

c) Menanyakan makna kata yang kurang 

jelas setelah menyimak 

 

3. Meremehkan 

pemutaran 

rekaman 

audio cerita 

a) Bermain sendiri   

b) Menganggu teman  

c) Melamun  

Jumlah Skor  

Skor maksimal (T) :  12 

Skor minimal (R) :  3 

Banyaknya skor (n) : ? 

n = (T - R) + 1 = (12 - 3) + 1 = 10 

Nilai Qi  = letak Qi + (R-1) 

Letak Q1 = 
1

4
 (n + 2)  = 

1

4
 (10 + 2)   = 3 

Nilai Q1  = letak Q1 + (R-1) = 3 + (3-1) 

= 5 

Jadi nilai Q1 adalah 5 

Letak Q2 = 
2

4
 ( n + 1 )  = 

2

4
 (10 + 1) = 5,5 

Nilai Q2 = letak Q2 + (R-1) = 5,5 + (3-

1) =  7,5 

Jadi nilai Q2 adalah 7,5 

Letak Q3= 
1

4
 ( 3n + 2)  = 

1

4
 (3. 10 + 2)  = 

8 

Nilai Q3  = letak Q3 + (R-1)  = 8 + (3-1) 

= 10 

Jadi nilai Q3 adalah 10 

Nilai Q4 = Nilai maksimal (T), Jadi Q4  

= 12 
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Semarang,  2013 

Observer 

 

 

 

(.......................................) 

 

 

 

 

 

 

Skor Kategori 
Nilai 

  10  ≤ skor ≤ 12 Sangat baik A 

 7,5  ≤ skor < 10 Baik B 

  5   ≤  skor < 7,5 Cukup C 

  3    ≤ skor < 5 Kurang D 
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CATATAN LAPANGAN 

Dalam Pembelajaran Menyimak Cerita Melalui Metode NHT  Dengan Media Audio  

Siklus ............. 

Nama SD : SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas : V 

Nama Guru :     ....................................... 

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

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran 

menyimak cerita melalui NHT dengan media audio! 

Catatan : 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

                                                              Semmarang,        2013 

          Observer 

 

 

   (.................................._) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Dalam Pembelajaran Menyimak Cerita Melalui Metode NHT dengan Media 

Audio 

Siklus.......................... 

 

Nama Guru  : ....................... 

Nama Sekolah  :  SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas   : V 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

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

Petunjuk  : Jawablah pertanyaan sesuai dengan kenyataan di lapangan 

. 

 

Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kegiatan pembelajaran yang guru lakukan telah sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang dibuat? 

2. Apakah menurut Ibu ada kesulitan selama proses pembelajaran, jika ada 

tolong jelaskan! 

3. Apakah dengan metode NHT dengan media audio tujuan pembelajaran 

dapat tercapai? 

4. Apakah metode NHT dengan media audio dapat membantu siswa 

memahami materi yang diajarkan dan dapat meningkatkan keterampilan 

serta aktivitas siswa? 

5. Manfaat apa saja yang diperoleh dengan menerapkan metode NHT dengan 

media audio dalam kegiatan pembelajaran?  

 

Semarang, 2013 

Observer 

 

(.............................) 
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ANGKET RESPON SISWA 

Dalam Pembelajaran Menyimak Cerpen Melalui Metode NHT Dengan Media 

Audio  

 

Kelas :  V 

Nama SD :  SDN Sampangan 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Hari/Tanggal :  …………………………... 

Petunjuk :  Berilah tanda ( V ) pada pilihan jawaban yang kamu anggap 

paling sesuai! 

Contoh Pengisian : 

No. Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah  kalian menyukai pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang telah kita lakukan tadi?  
V  

2. Apakah  kalian memahami materi Bahasa Indonesia 

yang telah kita pelajari tadi? 

 V 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah  kalian menyukai pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang telah kita lakukan tadi?  

  

2. Apakah  kalian memahami materi Bahasa Indonesia 

yang telah kita pelajari tadi? 

  

3. Apakah  kalian mudah dalam  memahami materi yang 

disampaikan tadi? 

  

4. Apakah  kalian ada kesulitan dalam kegiatan 

pembelajaran? 

  

5. Apakah  kalian bersedia mengikuti pembelajaran seperti 

tadi lagi? 
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LAMPIRAN 3 

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS SATU  

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan) 

Sekolah  : SDN Sampangan 01 Semarang 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang di-

sampaikan secara lisan. 

B. Kompetensi Dasar 

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, amanat). 

C. Indikator 

5.2.1 Mengidentifikasi unsur cerita. 

5.2.2 Menjelaskan kembali alur cerita yang disimak dengan bahasanya sendiri. 

5.2.3 Menjawab pertanyaan terkait isi cerita yang disimak. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui menyimak cerita menggunakan rekaman audio siswa dapat me-

nyebutkan unsur cerpen dengan tepat. 

2. Melalui menyimak cerita menggunakan rekaman audio dan diskusi ke-

lompok siswa dapat mengemukakan kembali cerita dengan tepat. 

3. Melalui menyimak cerita menggunakan rekaman audio siswa dapat men-

jawab pertanyaan terkait  isi cerita dengan tepat. 

E. Materi Ajar 

Menyimak cerita “Si Raja Merpati Berhati Putih”. 

F. Metode, Model, dan Media 

1. Metode yang digunakan meliputi: 

a. Informatif 

b. Diskusi 

c. Penugasan 

d. Pengamatan 

2. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Numbered Heads Together. 

3. Media yang akan digunakan yaitu rekaman audio. 

G. Langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Pertemuan Pertama Waktu EEK Karakter 

1 Pendahuluan 

a. Salam 

b. Doa 

10 

menit 

  

Religi 

Religi 
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c. Presensi 

d. Apersepi: “Pernahkah kalian 

mendengarkan cerita dari ibu 

saat akan tidur?” 

e. Guru menjelaskan tujuan 

kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan yaitu siswa 

dapat memahami isi dari sebuah 

cerita. 

Disiplin 

Jujur 

 

Disiplin 

2 Kegiatan Inti 

1) Guru menanyakan “Apakah 

kalian tau apa itu cerita?” 

2) Siswa mendengarkan penjelasan 

guru mengenai apa itu cerita, 

unsur-unsur cerita serta  

langkah-langkah model 

pembelajaran NHT dengan 

media audio dalam 

pembelajaran menyimak cerita. 

3) Siswa diminta untuk menyimak 

secara cermat rekaman audio 

cerita yang berjudul “Si Raja 

Merpati Berhati Putih” yang 

akan ditayangkan oleh guru. 

4) Siswa menyimak rekaman audio 

cerita yang diputarkan. 

5) Siswa mendapatkan tugas 

secara individu untuk mencatat 

unsur-unsur cerita yang 

diamatinya. 

6) Siswa membentuk kelompok 

sesuai dengan apa yang telah 

ditentukan guru dan 

mengenakan nomor kepala 

sesuai yang telah dibagikan. 

7) Siswa mengerjakan tugas 

kelompok dengan 

kelompoknya. 

8) Siswa dalam setiap kelompok 

mengemukakan hasil diskusinya 

di depan kelas. 

9) Siswa dalam kelompok lainya 

dan guru memberi tanggapan 

tentang hasil presentasi di depan 

kelas. 

10) Guru memberikan penekanan 

40 

menit 

Eksplorasi 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

Ekplorasi 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Konfirmasi 

 

Konfirmasi 

 

 

 

Konfirmasi 

 

Jujur, kerja 

keras 

Disiplin,rasa 

ingin tahu 

 

 

 

Disiplin 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu. 

Kreatif,kerja 

keras, rasa 

ingin tahu 

Demokratis 

 

 

 

 

Bersahabat, 

kerja keras 

Kreatif, 

disiplin 

Bersahabat. 

Komunikatif 

 

 

Komunikatif 
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kebenaran materi yang 

diajarkan. 

11) Guru memotivasi siswa untuk 

belajar dan menjelaskan 

perlunya mempelajari mengenai 

sastra. 

 

 

Konfirmasi 

 

 

Komunikatif 

 

3 Penutup 

a. Guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil belajar 

mengajar yang baru saja 

berlangsung. 

b. Guru membagikan soal sebagai 

evaluasi individu. 

c. Guru memberikan penghargaan 

untuk kelompok terbaik. 

d. Guru bersama siswa bersama 

melakukan refleksi. 

e. Guru mengajak berdoa untuk 

mengakhiri kegiatan belajar 

mengajar. 

 20 menit Religi 

 

H. Sumber Belajar 

1. Kurikulum Bahasa Indonesia. 

2. Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia 

3. Audio Cerita diunduh dari 

http://www.youtube.com/watch?v=W1llEs6HcD0  

 

I. Penilaian 

Indikator Penilaian Prosedur 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Instrumen 

Penilaian 

5.2.1 Mengidentifikasi  

unsur cerita. 

5.2.2 Menjelaskan 

kembali alur 

cerita dengan 

kalimatanya 

sendiri 

5.2.3 Menjawab 

pertanyaan 

tentang isi cerita  

Tes awal: ada 

Tes dalam 

proses: ada 

Tes akhir: ada 

Jawaban 

singkat dan 

uraian singkat. 

Lembar evaluasi 

dan Lembar 

observasi. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=W1llEs6HcD0
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Materi Ajar 

Si Raja Merpati Berhati Putih 

Suatu hari raja merpati memimpin sekawanan burung merpati untuk 

mencari makan. Setelah seharian terbang tanpa hasil merpati-merpati itu tampak 

lelah “ bersabarlah, ibu raja merpati! Kita pasti akan menemukan makanan.” 

Benar saja tak lama mereka melihat butiran beras berserakan dibawah sebatang 

pohon beringin. Mereka segera menukik menuju tempat tersebut. Kawanan 

merpati merdekut senang karena akhirnya menemukan makanan. Merekapun lega 

bisa melepas lelah setelah seharian terbang menjeljah bukit dan lembah. Saat 

menikmati butiran beras yang lezat shelai jarring yang lebar jatuh menimpa 

tubuh-tubuh mungil mereka. Kawanan merpati terkejut, mereka mengepak-

ngepakkan sayap dengan panik. Tak lama dari semak belukar muncul seorang 

pemburu. “ Ah, merpati yang gemuk, daging kalian pasti gurih.” Dia tersenyum 

lebar mengetahui perangkapnya bekerja dengan baik. 

Kawanan merpati semakin panik, dekutan nereka semakin nyaring, tubuh 

mereka bergerak-gerak gelisah, bulu-bulu mereka berterbangan di udara. Tapi raja 

merpati tampak tenang, tak seraut gelisahpun tampak di wajahnya “teman-teman 

jngan panik! Tarik nafas dan tenangkan diri kalian1” kata raja merpati.  Lambat 

laun kawanan merpati menjadi tenang, ketakutan mereka perlahan sirna melihat 

ketenangan pemimpin mereka. “agar dapat bebas dari jarring ini, kita harus 

bersatu. Dengan bersatu kita akan menjadi kuat. Kita harus mengepakan sayap 

dan terbang serentak! hingga jarring ini terangkat diatas pundak kita.” Kata raja 

merpati sampil mencotohkan gerakan yang dimaksudnya. Semua merpati 

mengangguk meski tak sepenuhnya mengerti mereka percaya raja merpati 

memiliki rencana yang baik untuk mereka. “Nah, sekarrang bersiaplah1 pada 

hitungan yang ketiga kepakan sayapmu! “Satu... dua... tiga....” seru raja merpati. 

Serentak semua merpati mengepakkan sayapnya. Perlahan jaring yang menimpa 

mereka terangkat ke pundak dan mengambang. Tapi beberapa merpati tampak 

kesulitan, meraka jatuh lalu bangkit kembali mencoba menopang jarring itu. “Ayo 

jangan berhenti! Kepakakan sayap sayapmu, terbang lebih tinggi lagi! Kita pasti 
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bisa. Raja merpati member semangat. Kawanan merpati terus mengepakan sayap 

mereka bergerak semakin tinggi. Jarring perangkappun terangkat lebih tinggi 

bersama dengan tubuh-tubuh mungil mereka. Pemburu yang melihat kejadian itu 

Cuma melongo. Merpati-merpati itu terbang semakin tinggi berselubung jarring 

perangkap meninggalkan si pemburu. Lelaki itu mendengus menyalahkan dirinya 

yang dikalahkan sekawanan burung merpati.  

“Raja, apa yang harus kita perbuat sekarang? Tanya seekor merpati 

gelisah, ia merasa letih menopang jarring perangkap yang tak ringan itu. 

“Teruslah terbang menuju rumah tikus hutan temanku!” perintah raja merpati. Tak 

lama merekapun tiba di rumah tikus hutan. Melihat sekawanan burung merpati 

terbang berselubung kain tikus hutan merasa cemas. “Jangan khawatir kawanku 

tikus hutan!” kata raja merpati. Bentuk kami memang menjadi anaeh akibat 

perangkap seorang pemburu. Tikus hutan mengangguk-angguk. “Lalu apa yang 

harus ku bantu agar kalian lepas dari perangkap itu?” Tanya tikus hutan. “Aku 

mohon pertolonganmu dan kawan-kawanmu untuk menggigit jaring ini, agar kami 

dapat terbebas dari perangkapnya.” Jawab raja merpati. Tikus hutan langsung 

memanggil teman-temannya. “Ayo-ayo bantu aku menggigit jarring perangkap 

itu!” kata tikus hutan kepada kawan-kawannya. Tikus hutan langsung melompat 

kesamping raja merpati. Dengan lincah ia langsung menggigit jaring yang 

memerangkap raja merpati. “Tunggu kawanku tikus hutan! Pinta raja merpati. “ 

sebaiknya kamu bebaskan dulu merpati-merpati yang lain! Seorang raja harus 

mengutamakan keselamatan rakyatnya di atas keselamatan dirinya sendiri.” Tikus 

hutan memandang raja merpati dengan penuh hormat. Ia kagm dengan sikap 

bijaksana dan penuh kasih dari sang raja terhadap rakyatnya. Tak lama semua 

merpati terbebas dari jarring perangkap. Raja merpati mengucakan terimakasih 

terhadap tikus hutan dan teman-temannya. Merpati-merpati yang lain pun 

melakukan hal yang sama. Mereka senang memiliki teman penolong seperti tikus 

hutan. Mereka juga bangga memiliki raja yang arif seperti raja merpati. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 Nama Anggota Kelompok : 

 

 

 

Diskusikan bersama kelompokmu dan tuliskan hal-hal penting berdasarkan cerita 

“Si Raja Merpati Berhati Putih” yang telah kamu simak tadi ! 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................ 

Susun hal-hal penting diatas menjadi sebuah paragraf yang menggambarkan cerita 

secara runtut ! 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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Kisi-kisi Penulisan Soal 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan) 

Sekolah  : SDN Sampangan 01 Semarang 

 

Standar Kompetensi 

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang 

disampaikan secara lisan. 

Kompetensi Dasar 

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, amanat). 

Materi  

Pokok 

Indikator Bentuk 

Soal 

Teknik 

Penilaian 

Tingkat 

Kognitif 

No 

soal 

Mengidentifikasi 

unsure cerita 

Mengidentifikasi 

unsur-unsur 

cerita 

Jawaban 

singkat 

Tes 

tertulis 

C1 1 

Menjelaskan  

Kembali alur 

cerita 

Uraian Tes 

tertulis 

C2 2 

Menjawab 

pertanyaan 

tentang isi cerita 

Uraian 

singkat 

Tes 

tertulis 

C4 3 
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Nama  :…………………. 

No Presensi :…………………. 

Jawablah Pertanyaan berikut ini dengan tepat! 

1. a)  Apakah tema dari cerita yang kamu dengarkan? 

b) Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut dan bagaimana 

sifatnya? 

c) Dimana saja tempat cerita tersebut terjadi? 

d) Apa pesan dalam cerita tersebut? 

2. Ceritakan kembali secara singkat dengan kata-katamu sendiri cerita yang 

tadi telah kamu dengarkan ! 

3. a)  Apakah judul dari cerita yang kamu dengarkan? 

b)  Siapakah yang membantu raja merpati dan merapati-merpati bebas dari 

jaring milik pemburu? 

c)  Dimanakah rumah sahabat raja merpati? 

d) Apakah pesan yang dapat kita ambil dilihat dari sifat Tikus hutan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUASI 
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Kunci jawaban dan penskoran 

No Kunci Jawaban Skor 

1 a) Tolong menolong 

b) Raja Merpati: arif,bijaksana, pandai; Tikus hutan:suka 

menolong, baik hati; Merpati: patuh; Pemburu:Jahat 

c) Di hutan, di rumah tikus hutan, lembah, bukit 

d) Sebagai Pemimpin haruslah arif bijaksana, dan hidup 

saling tolong- mnolong 

4 

2 a) Cerita yang disampaikan runtut 

b) Unsur-unsur cerita nampak 

c) Pesan dalam cerita tersampaikan 

d) Cerita yang disampaikan sesuai dengan dengan cerita 

yang disimak 

4 

3 a) Si Raja Merpati  Berhati Putih 

b) Tikus Hutan 

c) Di rumah tikus hutan 

d) Sebagai Teman kita harus saling menolong 

4 

Jumlah skor 12 

 

Penilaian 

N =
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑋 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS DUA 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan) 

Sekolah  : SDN Sampangan 01 Semarang 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang 

disampaikan secara lisan. 

B. Kompetensi Dasar 

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, amanat). 

C. Indikator 

5.2.1 Megidentifikasi unsur cerita. 

5.2.2 Menceritakan kembali alur cerita dengan bahasanya sendiri. 

5.2.3 Menjawab pertanyann tentang isi cerita yang didengar. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui menyimak cerita Bom-Bom Si Beruang Pemalas  menggunakan 

media rekaman audio siswa dapat mengidentifikasin unsur cerita dengan 

tepat. 

2) Melalui menyimak cerita   Bom-Bom Si Beruang Pemalas  menggunakan 

media rekaman audio dan diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan 

kembali alur cerita dengan tepat. 

3) Melalui menyimak cerita Bom-Bom Si Beruang Pemalas  menggunakan 

media rekaman audio siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi cerita 

dengan tepat. 

E. Materi Ajar 

Menyimak cerita “Bom-bom Si Beruang Pemalas” 

. 
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F. Metode, Model, dan Media 

1. Metode yang digunakan meliputi: 

a.  Informatif 

b. Diskusi 

c. Penugasan 

d. Pengamatan 

2. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Numbered Heads Together. 

3. Media yang akan digunakan yaitu media rekaman audio yang men-

ceritakan sebuah cerita yang nantinya akan didengarnya. 

G. Langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Pertemuan Pertama Waktu EEK Karakter 

1 Pendahuluan 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

d. Apersepi: “Apa yang telah 

kalian pelajari pada 

pertemuan yang lalu?” 

e. Guru menjelaskan tujuan 

kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

yaitu siswa dapat 

memahami isi dari sebuah 

cerita. 

 

10 

menit 

  

Religi 

Religi 

Disiplin 

Jujur 

Disiplin 

2 Kegiatan Inti 

1) Guru menanyakan “Apa 

sajakah unsur-unsur 

dalam suatu cerita?” 

2) Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai 

apa unsure-unsur cerita, 

serta  langkah-langkah 

model pembelajaran NHT 

dengan media audio 

dalam pembelajaran 

menyimak cerita. 

3) Siswa menyimak secara 

cermat sebuah rekaman 

audio cerita yang berjudul 

“Bom-Bom Si Beruang 

 

40 

menit 

 

Eksplorasi 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

Jujur, kerja 

keras 

Disiplin,rasa 

ingin tahu 

 

 

 

Disiplin 
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Pemalas  ” yang akan 

diputarkan oleh guru. 

4) Siswa mendapatkan tugas 

secara individu untuk 

mencatat hal-hal penting 

dari cerita yang 

disimaknya. 

5) Siswa membentuk 

kelompok sesuai dengan 

apa yang telah ditentukan 

guru dan mengenakan 

nomor kepala sesuai yang 

telah dibagikan. 

6) Siswa mengerjakan tugas 

secara berkelompok. 

7) Siswa dalam setiap 

kelompok mengemukakan 

hasil diskusinya di depan 

kelas. 

8) Siswa dalam kelompok 

lainya dan guru memberi 

tanggapan tentang hasil 

presentasi di depan kelas. 

9) Guru memberikan 

penekanan kebenaran 

materi yang diajarkan. 

10) Guru memotivasi siswa 

untuk belajar lebih 

sungguh-sungguh 

 

Eksplorasi 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi 

 

Konfirmasi 

 

 

Konfirmasi 

 

Konfirmasi 

 

Rasa ingin 

tahu. 

 

Kreatif,kerja 

keras, rasa 

ingin tahu 

 

Demokratis 

 

Bersahabat, 

kerja keras 

Kreatif, 

disiplin 

 

Bersahabat. 

Komunikatif 

Komunikatif 

 

3 Penutup 

a) Guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil 

belajar mengajar yang 

baru saja berlangsung. 

b) Guru membagikan soal 

sebagai evaluasi individu. 

c) Guru memberikan 

penghargaan untuk 

kelompok terbaik. 

d) Guru bersama siswa 

bersama melakukan 

refleksi. 

e) Guru mengajak berdoa 

untuk mengakhiri 

kegiatan belajar 

mengajar. 

20 

menit 

 Religi 



172 
 

 
 

 

H. Sumber Belajar 

1. Kurikulum Bahasa Indonesia. 

2. BSE Bahasa Indonesia Kelas 5 SD 

3. Rekaman Audio http://www.youtube.com/watch?v=dS2F7WKKOyg  

I. Penilaian 

Indikator Penilaian Prosedur 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Instrumen 

Penilaian 

5.2.1 Mengidentifikasi 

unsur-unsur cerita. 

5.2.2 Menjelaskan 

kembali alur cerita 

dengan bahasanya 

sendiri. 

5.2.3 Mampu 

menjawab 

pertanyaan tentang  

isi cerita. 

Tes awal: ada 

Tes dalam 

proses: ada 

Tes akhir: ada 

Jawaban 

singkat dan 

uraian singkat. 

Lembar evaluasi 

dan Lembar 

observasi. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dS2F7WKKOyg
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Materi Ajar 

Bom-bom Si Beruang Pemalas 

Pagi ini di hutan madu sangat cerah. Burung burung berkicau riang, embun yang 

bekilau terkena cahaya matahari dan suara air sungai yang mengalir lembut, 

menambah suasana semakin cerah. Tampak beberapa ekor anak beruang sedang 

sibuk mempersiapkan sesuatu. Mereka adalah Bugi, Popi, Kiki dan Popo.  

“Bagaimana, semua sudah siap? Perbekalan kita, apa ada yang tertinggal?” Tanya 

Bugi kepada teman-temannya.” Maklum, Bugi adalah ketua kelompok mereka. 

Hari ini, mereka bersiap-siap untuk berburu madu ke atas gunung, karena 

persediaan madu di sekitar hutan madu,sedang mengalami musim paceklik. 

“Siap Bos!” jawab Popo kepada temannya itu. 

“Tapi ada yang ketinggalan.” Seru Kiki 

Sejak mereka terdiam sambil menggaruk-garuk kepala mereka 

“Ogh iya... Bombom..!” jawab mereka serentak 

“Aaah.. dia lagi... dia lagi..!” jawab Bugi sedikit mengeluh 

Bugi, Popi, Kiki dan Popo pun duduk kkembali, sambil menunggu teman mereka 

yang bernama Bombom. Ya, Bombom! Itu namanya. Ia memang anak beruang 

yang sangat malas. Sampai-sampai ia lupa, kalau hari ini harus pergi berburu 

madu dengan teman-temannya. 

Karena bosan menunggu Bugi, Popi, Kiki dan Popo memutuskan untuk pergi 

berburu tanpa Bombom. 

Di waktu yang bersamaan Bombom terbangun. Ia terbangun karena perutnya 

mendadak lapar. 

“waduw, aku kesiangan, waah teman-temanku sudah pergi belum yaah? Aduwwh 

perutku lapar sekali, mana orang tuaku sedang pergi lagi,” kata Bombom. 
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Di tempat yang berbeda Bugi, Popi, Kiki dan Popo berhasil mendapatkan madu 

yang sangat banyak. Madu itu mereka tamping ke dalam toples yang mereka bawa 

dari rumah. 

Mereka pun segera menikmati hasil perburuan mereka. Waaa..... tampaknya madu 

itu lezat sekali.  Anak-anak beruang sampai tak bisa berhenti untuk makan. 

Apalagi selain lezat madu itu mempunyai kandungan gizi yang sangat baik untuk 

kesehatan tubuh. 

“Stop.. stop.. stop!Berhenti makannya. Sisakan sedikit dari madu-madu kalian 

untuk Bombom. Dia pasti sangat lapar sekali. Walaupun, dia tidak ikut membantu 

kitaberburu madu,” kata Bugi kepada teman-temannya yang sedang melahap 

madu. 

“Yaa benar juga! Kasihan Bombom. Walaupun dia anak malas tapi dia teman kita 

juga,” tambah Popo 

“Trus kalau kita terlalu kenyang, kita akan kesulitan untuk berjalan pulang.” 

Akhirnya anak-anak beruang itu pun segera mempersiapkan diri untuk perjalanan 

pulang. Sesampainya dihutan madu Bugi, Popi, Kiki dan Popo sepakat untuk 

berkunjung ke rumah Bombom. 

Tiba-tiba mereka terkejut dengan keadaan Bombom yang terbaring kesakitan. 

“Loh Bombom kamu kenapa?” Tanya kiki 

“Aduh, perutku sakit, aku lapar sekali, aku belum makan dari tadi. Aduh1” 

Akhirnya, merkapun memberimu madu, tapi syaratnya kamu tak boleh malas 

lagi,” kata Bugi kepada Bombom. 

“Iya deh iya, aku janju aku tidak akan malas lagi. Maafkan aku ya teman-teman,” 

kata Bombom dengan raut muka malu. 

Bombom akhirnya sadar bahwa sifat malasnya itu membuat ia rugi dan yang lebih 

parah lagi, dia sudah mengecewakan teman-temannya. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 Nama Anggota Kelompok : 

 

 

 

Diskusikan bersama kelompokmu dan tuliskan hal-hal penting berdasarkan cerita 

“Bom-bom Si Beruang Pemalas” yang telah kamu simak tadi ! 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................ 

Susun hal-hal penting diatas menjadi sebuah paragraf yang menggambarkan cerita 

secara runtut ! 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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Kisi-kisi Penulisan Soal 

 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan) 

Sekolah  : SDN Sampangan 01 Semarang 

 

Standar Kompetensi 

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang 

disampaikan secara lisan. 

Kompetensi Dasar 

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, amanat). 

Materi  

Pokok 

Indikator Bentuk 

Soal 

Teknik 

Penilaian 

Tingkat 

Kognitif 

No 

soal 

Mengidentifikasi 

unsure cerita 

Mengidentifikasi 

unsur-unsur 

cerita 

Jawaban 

singkat 

Tes 

tertulis 

C1 1 

Menjelaskan  

Kembali alur 

cerita dengan 

bahasanya 

sendiri 

Uraian Tes 

tertulis 

C2 2 

Menjawab 

pertanyaan 

tentang isi cerita 

Uraian 

singkat 

Tes 

tertulis 

C4 3 
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Nama :…………………. 

No Urut:…………………. 

Jawablah Pertanyaan berikut ini dengan tepat! 

1. a)  Apakah tema dari cerita yang kamu dengarkan? 

b) Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut dan bagaimana 

sifatnya? 

c) Dimana saja tempat cerita tersebut terjadi? 

d) Apa pesan dalam cerita tersebut? 

2. Ceritakan kembali secara singkat dengan kata-katamu sendiri cerita yang 

tadi telah kamu dengarkan ! 

3. a)  Apakah judul dari cerita yang kamu dengarkan? 

b)  Siapakah nama tokoh dalam cerita yang kamu dengarkan yang 

memiliki sifat pemalas? 

c)  Dimanakah bom-bom dan teman-temannya tinggal? 

d) Apakah pesan yang dapat kita ambil dari sifat yang dimiliki teman-

teman Bom-bom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUASI 
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Kunci jawaban dan penskoran 

No Kunci Jawaban Skor 

1 a) Saling berbagi 

b) Bom-bom pemalas,  Bugi, Popi, Kiki dan Popo  baik hati 

c) Di hutan madu, rumah bom-bom, dan di atas gunung 

d) Sesama teman harus saling berbagi, dan janganlah jadi 

orang pemalas 

4 

2 a) Cerita yang disampaikan runtut 

b) Unsur-unsur cerita nampak 

c) Pesan dalam cerita tersampaikan 

d) Cerita yang disampaikan sesuai dengan dengan cerita 

yang disimak 

4 

3 a) Bom-bom Si Beruang Pemalas 

b) Bom-bom 

c) Hutan madu 

d) Sebagai Teman kita harus saling berbagi dan janganlah 

jadi orang pemalas 

4 

Jumlah skor 12 

 

Penilaian 

N =
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑋 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS TIGA 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan) 

Sekolah  : SDN Sampangan 01 Semarang 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang 

disampaikan secara lisan. 

B. Kompetensi Dasar 

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, amanat). 

C. Indikator 

5.2.1 Megidentifikasi unsur cerita. 

5.2.2 Menjelaskan kembali alur cerita dengan bahasanya sendiri. 

5.2.3 Menjawab pertanyann tentang isi cerita yang didengar. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1) Melalui menyimak cerita Kancil dan Siput  menggunakan media rekaman 

audio siswa dapat mengidentifikasin unsur cerita dengan tepat. 

2) Melalui menyimak cerita   Kancil dan Siput  menggunakan media rekaman 

audio dan diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan kembali alur cerita 

dengan tepat. 

3) Melalui menyimak cerita Kancil dan Siput  menggunakan media rekaman 

audio siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi cerita dengan tepat. 

E. Materi Ajar 

Menyimak cerita  “Kancil dan Siput”. 

F. Metode, Model, dan Media 

1) Metode yang digunakan meliputi: 

a. Informatif 
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b. Diskusi 

c. Penugasan 

d. Pengamatan 

3)Model pembelajaran yang digunakan yaitu Numbered Heads Together. 

4) Media yang akan digunakan yaitu media rekaman audio yang 

menceritakan sebuah cerita yang nantinya akan didengarnya. 

G. Langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Pertemuan Pertama Waktu EEK Karakter 

1 Pendahuluan 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

d. Apersepi: “Termasuk jenis 

apakah Si Raja Merpati 

Berhati Putih dan 

Bombom Si Beruang 

Pemalas yang pada 

pertemuan kemarin kalian 

simak?” 

e. Guru menjelaskan tujuan 

kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

yaitu siswa dapat 

memahami isi dari sebuah 

cerita. 

 

10 

menit 

  

Religi 

Religi 

Disiplin 

Jujur 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

2 Kegiatan Inti 

1) Guru menanyakan “Pada 

cerita yang berjudul Si 

Raja Merpati Berhati Putih 

terdapat raja merpati, tikus 

 

40 

menit 

 

Eksplorasi 

 

 

Eksplorasi 

 

Jujur, kerja 

keras 

 

Disiplin,rasa 
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hutan, dan pemburu. Bila 

dilihat dari unsur cerita 

maka disebut apakah 

mereka?” 

2) Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai 

apa unsure-unsur cerita 

khususnya pesan dalam 

cerita, serta  langkah-

langkah model 

pembelajaran NHT dengan 

media audio dalam 

pembelajaran menyimak 

cerita. 

3) Siswa menyimak secara 

cermat sebuah cerita yang 

berjudul “Kancil dan Siput 

” yang akan diputarkan 

oleh guru. 

4) Siswa mendapatkan tugas 

secara individu untuk 

mencatat hal-hal penting 

dari cerita yang 

disimaknya. 

5) Siswa membentuk 

kelompok sesuai dengan 

apa yang telah ditentukan 

guru dan mengenakan 

nomor kepala sesuai yang 

telah dibagikan. 

6) Siswa mengerjakan tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi 

 

 

 

ingin tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Rasa ingin 

tahu. 

 

 

Kreatif,kerja 

keras, rasa 

ingin tahu 

 

 

Demokrati 

Bersahabat, 

kerja keras 

Kreatif, 

disiplin 

Bersahabat.  

Komunikatif 

 

Komunikatif 
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secara berkelompok. 

7) Siswa dalam setiap 

kelompok mengemukakan 

hasil diskusinya di depan 

kelas. 

8) Siswa dalam kelompok 

lainya dan guru memberi 

tanggapan tentang hasil 

presentasi di depan kelas. 

9) Guru memberikan 

penekanan kebenaran 

materi yang diajarkan. 

10) Guru memotivasi siswa 

untuk belajar dan 

menjelaskan perlunya 

belajar dengan giat. 

Konfirmasi 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

Komunikatif 

 

 

 

Komunikatif 

 

 

Komunikatif 

3 Penutup 

a) Guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil 

belajar mengajar yang 

baru saja berlangsung. 

b) Guru membagikan soal 

sebagai evaluasi individu. 

c) Guru memberikan 

penghargaan untuk 

kelompok terbaik. 

d) Guru bersama siswa 

bersama melakukan 

refleksi. 

e) Guru mengajak berdoa 

untuk mengakhiri kegiatan 

20 

menit 

 Religi 
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belajar mengajar. 

 

H. Sumber Belajar 

1) Kurikulum Bahasa Indonesia. 

2) BSE Bahasa Indonesia Kelas 5. 

3) Rekaman Audio http://www.youtube.com/watch?v=kjeGFdo7-_U  

I. Penilaian 

Indikator Penilaian Prosedur 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Instrumen 

Penilaian 

5.2.1 Mengidentifikasi 

unsur-unsur cerita. 

5.2.2 Menjelaskan 

kembali alur cerita. 

5.2.3 Menjawab 

pertanyaan tentang  

isi cerita  yang 

didengarnya. 

Tes awal: ada 

Tes dalam 

proses: ada 

Tes akhir: ada 

Jawaban 

singkat dan 

uraian singkat. 

Lembar evaluasi 

dan Lembar 

observasi. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kjeGFdo7-_U
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Materi Ajar 

Si Kancil dan Siput 

Pada suatu hari si kancil nampak ngantuk sekali. Matanya serasa berat 

sekali untuk dibuka. "Aaa....rrrrgh", si kancil nampak sesekali menguap. Karena 

hari itu cukup cerah, si kancil merasa rugi jika menyia-nyiakannya. Ia mulai 

berjalan-jalan menelusuri hutan untuk mengusir rasa kantuknya. Sampai di atas 

sebuah bukit, si Kancil berteriak dengan sombongnya, "Wahai penduduk hutan, 

akulah hewan yang paling cerdas, cerdik dan pintar di hutan ini. Tidak ada yang 

bisa menandingi kecerdasan dan kepintaranku". 

Sambil membusungkan dadanya, si Kancil pun mulai berjalan menuruni 

bukit. Ketika sampai di sungai, ia bertemu dengan seekor siput. "Hai kancil !", 

sapa si siput. "Kenapa kamu teriak-teriak? Apakah kamu sedang bergembira?", 

tanya si siput. "Tidak, aku hanya ingin memberitahukan pada semua penghuni 

hutan kalau aku ini hewan yang paling cerdas, cerdik dan pintar", jawab si kancil 

dengan sombongnya. 

Siput"Sombong sekali kamu Kancil, akulah hewan yang paling cerdik di 

hutan ini", kata si Siput. "Hahahaha......., mana mungkin" ledek Kancil. "Untuk 

membuktikannya, bagaimana kalau besok pagi kita lomba lari?", tantang si Siput. 

"Baiklah, aku terima tantanganmu", jawab si Kancil. Akhirnya mereka berdua 

setuju untuk mengadakan perlombaan lari besok pagi. 

Setelah si Kancil pergi, si siput segera mengumpulkan teman-temannya. Ia 

meminta tolong agar teman-temannya berbaris dan bersembunyi di jalur 

perlombaan, dan menjawab kalau si kancil memanggil. 

Akhirnya hari yang dinanti sudah tiba, kancil dan siput pun sudah siap 

untuk lomba lari. "Apakah kau sudah siap untuk berlomba lari denganku", tanya si 

kancil. "Tentu saja sudah, dan aku pasti menang", jawab si siput. Kemudian si 

siput mempersilahkan kancil untuk berlari dahulu dan memanggilnya untuk 

memastikan sudah sampai mana si siput. 
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Kancil berjalan dengan santai, dan merasa yakin kalau dia akan menang. 

Setelah beberapa langkah, si kancil mencoba untuk memanggil si siput. 

"Siput....sudah sampai mana kamu?", teriak si kancil. "Aku ada di depanmu!", 

teriak si siput. Kancil terheran-heran, dan segera mempercepat langkahnya. 

Kemudian ia memanggil si siput lagi, dan si siput menjawab dengan kata yang 

sama."Aku ada didepanmu!" 

Akhirnya si kancil berlari, tetapi tiap ia panggil si siput, ia selalu muncul 

dan berkata kalau dia ada depan kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa 

lemas dan nafasnya tersengal-sengal. 

Kancil berlari terus, sampai akhirnya dia melihat garis finish. Wajah kancil 

sangat gembira sekali, karena waktu dia memanggil siput, sudah tidak ada 

jawaban lagi. Kancil merasa bahwa dialah pemenang dari perlombaan lari itu. 

Betapa terkejutnya si kancil, karena dia melihat si siput sudah duduk di 

batu dekat garis finish. "Hai kancil, kenapa kamu lama sekali? Aku sudah sampai 

dari tadi!", teriak si siput. Dengan menundukkan kepala, si kancil menghampiri si 

siput dan mengakui kekalahannya. "Makanya jangan sombong, kamu memang 

cerdik dan pandai, tetapi kamu bukanlah yang terpandai dan cerdik", kata si siput. 

"Iya, maafkan aku siput, aku tidak akan sombong lagi", kata si kancil. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 Nama Anggota Kelompok : 

 

 

 

Diskusikan bersama kelompokmu dan tuliskan hal-hal penting berdasarkan cerita 

“Kancil dan Siput” yang telah kamu simak tadi ! 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................ 

Susun hal-hal penting diatas menjadi sebuah paragraf yang menggambarkan cerita 

secara runtut ! 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

................................................................................................................ 
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Kisi-kisi Penulisan Soal 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan) 

Sekolah  : SDN Sampangan 01 Semarang 

 

Standar Kompetensi 

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang 

disampaikan secara lisan. 

Kompetensi Dasar 

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, amanat). 

Materi  

Pokok 

Indikator Bentuk 

Soal 

Teknik 

Penilaian 

Tingkat 

Kognitif 

No 

soal 

Mengidentifikasi 

unsure cerita 

Mengidentifikasi 

unsur-unsur 

cerita 

Jawaban 

singkat 

Tes 

tertulis 

C1 1 

Menjelaskan  

Kembali alur 

cerita dengan 

bahasanya 

sendiri 

Uraian Tes 

tertulis 

C2 1 

Menjawab 

pertanyaan 

tentang isi cerita 

Uraian 

singkat 

Tes 

tertulis 

C4 1 
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Nama  :…………………. 

No Peresensi :…………………. 

Jawablah Pertanyaan berikut ini dengan tepat! 

1. a)Apakah tema dari cerita yang kamu dengarkan? 

b)Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut dan bagaimana 

sifatnya? 

c)Dimana saja tempat cerita tersebut terjadi? 

d)Apa pesan dalam cerita tersebut? 

2. Ceritakan kembali secara singkat dengan kata-katamu sendiri cerita yang 

tadi telah kamu dengarkan ! 

3. a)  Apakah judul dari cerita yang kamu dengarkan? 

b)  Siapakah nama tokoh dalam cerita yang kamu dengarkan yang 

memiliki sifat cerdik? 

c)  Dimanakah Kancil dan Siput pertama kali? 

d) Apakah pesan yang dapat kita ambil dari sifat yang dimiliki Siput? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUASI 



189 
 

 
 

Kunci jawaban dan penskoran 

No Kunci Jawaban Skor 

1 a) Kesombongan 

b) Kancil, sombong; Siput, cerdik 

c) Di hutan atas bukit, di sungai 

d) Janganlah menjadi orang sombong 

4 

2 a) Cerita yang disampaikan runtut 

b) Unsur-unsur cerita nampak 

c) Pesan dalam cerita tersampaikan 

d) Cerita yang disampaikan sesuai dengan dengan cerita 

yang disimak 

4 

3 a) Kancil dan Siput 

b) Siput 

c) Di Sungai 

d) Janganlah bersikap sombong pada teman kita 

4 

Jumlah skor 12 

 

Penilaian 

N =
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑋 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS EMPAT  

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan) 

Sekolah  : SDN Sampangan 01 Semarang 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang 

disampaikan secara lisan. 

B. Kompetensi Dasar 

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, amanat). 

C. Indikator 

5.2.1 Megidentifikasi unsur cerita. 

5.2.2 Menjelaskan kembali alur cerita dengan bahasanya sendiri. 

5.2.3 Menjawab pertanyaan tentang isi cerita. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui menyimak cerita Bawang Merah dan Bawang Putih  

menggunakan media rekaman audio siswa dapat mengidentifikasin unsur 

cerita dengan tepat. 

2. Melalui menyimak cerita   Bawang Merah dan Bawang Putih  

menggunakan media rekaman audio dan diskusi kelompok siswa dapat 

menjelaskan kembali alur cerita dengan tepat. 

3. Melalui menyimak cerita Bawang Merah dan Bawang Putih  

menggunakan media rekaman audio siswa dapat menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita dengan tepat. 

E. Materi Ajar 

Menyimak cerita “Bawang Merah dan Bawang Putih”. 
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F. Metode, Model, dan Medi 

1. Metode yang digunakan meliputi: 

a. Informatif 

b. Diskusi 

c. Penugasan 

d. Pengamatan 

2.Model pembelajaran yang digunakan yaitu Numbered Heads Together. 

3. Media yang akan digunakan yaitu media rekaman audio yang menceritakan 

sebuah cerita yang nantinya akan didengarnya. 

 

G. Langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Pertemuan Pertama Waktu EEK Karakter 

1 Pendahuluan 

a. Salam 

b. Doa 

c. Presensi 

d. Apersepi: “Apa yang 

kalian pelajari dari 

beberapa pertemuan ini?” 

e. Guru menjelaskan tujuan 

kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

yaitu siswa dapat 

memahami isi dari sebuah 

cerita. 

 

10 

menit 

  

Religi 

Religi 

Disiplin 

Jujur 

 

 

 

Disiplin 

2 Kegiatan Inti 

1) Guru menanyakan 

“Kalian dapat belajar nilai 

moral dari sebuah cerita 

yang kalian simak. Bila 

 

40 

menit 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Jujur, kerja 

keras 
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dilihat dari unsur cerita 

disebut apakah itu?” 

2) Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai 

apa unsur-unsur cerita 

khususnya pesan dalam 

cerita, serta  langkah-

langkah model 

pembelajaran NHT 

dengan media audio 

dalam pembelajaran 

menyimak cerita. 

3) Siswa menyimak secara 

cermat sebuah cerita yang 

berjudul “Bawang Merah 

dan Bawang Putih  ” yang 

akan diputarkan oleh guru. 

4) Siswa mendapatkan tugas 

secara individu untuk 

mencatat hal-hal penting 

dari cerita yang 

disimaknya. 

5) Siswa membentuk 

kelompok sesuai dengan 

apa yang telah ditentukan 

guru dan mengenakan 

nomor kepala sesuai yang 

telah dibagikan. 

6) Siswa mengerjakan tugas 

secara berkelompok. 

7) Siswa dalam setiap 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi 

 

 

Disiplin,rasa 

ingin tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Rasa ingin 

tahu. 

 

 

Kreatif,kerja 

keras, rasa 

ingin tahu 

 

 

Demokrati 

Bersahabat, 

kerja keras 

Kreatif, 

disiplin 

Bersahabat.  

Komunikatif 

 

Komunikatif 
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kelompok mengemukakan 

hasil diskusinya di depan 

kelas. 

8) Siswa dalam kelompok 

lainya dan guru memberi 

tanggapan tentang hasil 

presentasi di depan kelas. 

9) Guru memberikan 

penekanan kebenaran 

materi yang diajarkan. 

10) Guru memotivasi siswa 

untuk belajar dan 

menjelaskan perlunya 

mempelajari mengenai 

menyimak cerita. 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

Komunikatif 

 

 

 

Komunikatif 

 

 

Komunikatif 

3 Penutup 

a) Guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil 

belajar mengajar yang 

baru saja berlangsung. 

b) Guru membagikan soal 

sebagai evaluasi individu. 

c) Guru memberikan 

penghargaan untuk 

kelompok terbaik. 

d) Guru bersama siswa 

bersama melakukan 

refleksi. 

e) Guru mengajak berdoa 

untuk mengakhiri kegiatan 

belajar mengajar. 

20 

menit 

 Religi 
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H. Sumber Belajar 

1. Kurikulum Bahasa Indonesia. 

2. BSE Bahasa Indonesia Kelas 5. 

3. Rekaman Audio http://www.youtube.com/watch?v=ZP-6Z0IaSCM 

I. Penilaian 

Indikator Penilaian Prosedur 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Instrumen 

Penilaian 

5.2.1 Mengidentifikasi 

unsur-unsur cerita. 

5.2.2 Menjelaskan 

kembali alur cerita 

dengan banasanya 

sendiri. 

5.2.3 Mampu 

menjawab 

pertanyaan tentang  

isi cerita  yang 

didengarnya. 

Tes awal: ada 

Tes dalam 

proses: ada 

Tes akhir: ada 

Jawaban 

singkat dan 

uraian singkat. 

Lembar evaluasi 

dan Lembar 

observasi. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZP-6Z0IaSCM
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Materi Ajar 

Bawang Merah dan Bawang Putih 

Bawang Putih tinggal bersama ibu tirinya dan kakak tirinya, Bawang 

Merah. ibu Bawang Putih meninggal ketika ia masih bayi. Ayahnya menikah lagi 

wanita lain dan kemudian saudara tiri perempuannya lahir. 

Sayangnya, tidak lama setelah itu ayahnya meninggal. Sejak itu, 

kehidupan Bawang Putih adalah sedih. Langkah Ibu dan saudara tiri 

perempuannya diperlakukan Bawang Putih buruk dan selalu meminta dia untuk 

melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Suatu pagi, Bawang Putih sedang 

mencuci baju di sungai. 

Sengaja, baju ibunya hanyut oleh sungai. Dia benar-benar khawatir 

sehingga dia berjalan di sepanjang sisi sungai untuk menemukan pakaian. 

Akhirnya ia bertemu dengan seorang wanita tua. Dia berkata bahwa ia 

menyimpan pakaian dan akan memberi mereka kembali ke Bawang Putih jika dia 

membantu wanita tua melakukan pekerjaan rumah tangga. 

Bawang Putih membantunya gembira. Setelah semuanya selesai, wanita 

tua itu kembali pakaian. Dia juga memberikan hadiah Bawang Putih. Wanita tua 

itu dua semangka, satu semangka kecil dan satu lainnya adalah besar. Bawang 

Putih harus memilih salah satu. 

Bawang Putih bukan gadis serakah. Jadi dia mengambil satu kecil. Setelah 

mengucapkan terima kasih wanita tua itu, Bawang Putih kemudian pulang. Ketika 

dia tiba di rumah, langkah ibunya dan Bawang Merah marah. Mereka telah 

menunggu sepanjang hari panjang. Bawang Putih kemudian menceritakan tentang 

pakaian, perempuan tua, dan labu. Ibunya benar-benar marah sehingga ia meraih 

semangka dan menghancurkan ke lantai. Tiba-tiba mereka semua terkejut. Di 

dalam semangka mereka menemukan perhiasan. 

"Bawang Merah, bergegas Pergi ke sungai dan. Melempar pakaianku ke 

dalam air. Setelah itu, menemukan perempuan tua. Ingat, Anda harus mengambil 

labu yang besar," tanya ibu tiri Bawang Merah untuk melakukan hal yang sama 

seperti Bawang Putih's pengalaman. 

Bawang Merah segera pergi ke sungai. Dia melemparkan pakaian dan 

pura-pura untuk mencari mereka. Tidak lama setelah itu, ia bertemu dengan 

wanita tua. Sekali lagi dia bertanya Bawang Merah untuk melakukan pekerjaan 

rumah tangga. Dia menolak dan meminta wanita tua untuk memberikan semangka 

yang besar. 

Wanita tua itu kemudian memberikan yang besar itu. Bawang Merah 

sangat bahagia. Dia berlari sangat cepat. Ketika dia tiba di rumah, ibunya tidak 

sabar. Dia langsung membanting semangka ke lantai. Mereka menjerit. Ada 

banyak ular di dalam semangka! Mereka benar-benar takut. Mereka takut ular 

akan menggigit mereka. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 Nama Anggota Kelompok : 

 

 

 

Diskusikan bersama kelompokmu dan tuliskan hal-hal penting berdasarkan cerita 

“Bawang Merah dan Bawang Putih” yang telah kamu simak tadi ! 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................ 

Susun hal-hal penting diatas menjadi sebuah paragraf yang menggambarkan cerita 

secara runtut ! 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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Kisi-kisi Penulisan Soal 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan) 

Sekolah  : SDN Sampangan 01 Semarang 

 

Standar Kompetensi 

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang 

disampaikan secara lisan. 

Kompetensi Dasar 

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, amanat). 

Materi  

Pokok 

Indikator Bentuk 

Soal 

Teknik 

Penilaian 

Tingkat 

Kognitif 

No 

soal 

Mengidentifikasi 

unsure cerita 

Mengidentifikasi 

unsur-unsur 

cerita 

Jawaban 

singkat 

Tes 

tertulis 

C1 1 

Menjelaskan  

Kembali alur 

cerpen 

Uraian Tes 

tertulis 

C2 1 

Menjawab 

pertanyaan 

tentang isi cerita 

Uraian 

singkat 

Tes 

tertulis 

C4 1 
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Nama  :…………………. 

No Urut :…………………. 

Jawablah Pertanyaan berikut ini dengan tepat! 

1. a)  Apakah tema dari cerita yang kamu dengarkan? 

b) Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut dan bagaimana 

sifatnya? 

c) Dimana saja tempat cerita tersebut terjadi? 

d) Apa pesan dalam cerita tersebut? 

2. Ceritakan kembali secara singkat dengan kata-katamu sendiri cerita yang 

tadi telah kamu dengarkan ! 

3. a)  Apakah judul dari cerita yang kamu dengarkan? 

b)  Siapakah nama tokoh dalam cerita yang kamu dengarkan yang 

memiliki sifat baik hati? 

c)  Dimanakah Bawang putih menghilangkan selendang ibunya? 

d) Apakah pesan yang dapat kita ambil dari sifat yang dimiliki bawang 

merah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUASI 
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Kunci jawaban dan penskoran 

No Kunci Jawaban Skor 

1 a) Kebaikan 

b) Bawang putih: baik hati, ramah; Bawang 

merah&ibu:jahat dan tamak/serakah;nenek:baik hati 

c) Di rumah bawang putih, di sungai & di rumah nenek 

d) Janganlah menjadi orang yang jahat dan tamak, jadilah 

orang yang sabar dan baik hati serta ramah 

4 

2 a) Cerita yang disampaikan runtut 

b) Unsur-unsur cerita nampak 

c) Pesan dalam cerita tersampaikan 

d) Cerita yang disampaikan sesuai dengan dengan cerita 

yang disimak 

4 

3 a) Bawang merah dan Bawang putih 

b) Bawang putih 

c) Di Sungai 

d) Janganlah bersikap jahat kepada orang lain, dan jngan 

menjadi orang yang tamak   

4 

Jumlah skor 12 

 

Penilaian 

N =
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑋 100 
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LAMPIRAN 4 

Surat-Surat 

 

 

 

 

 



201 
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LAMPIRAN 5 

Data Hasil Penelitian 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM MENYIMAK CERITA MELALUI METODE NHT 

DENGAN MEDIA AUDIO PADA SISWA KELAS V SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG SIKLUS SATU 

no nama 
Aspek yang Diamati 

jumlah kriteria 
1 2 3 4 5 6 

1 AJ 2 2 2 2 2 2 12 Tidak Tuntas Cukup 

2 ASH  3 2 2 3 3 3 16 Tuntas Sangat baik 

3 TR 2 2 2 2 2 2 12 Tidak Tuntas Cukup 

4 YC 2 2 2 2 2 2 12 Tidak Tuntas Cukup 

5 MIA 3 3 3 4 3 4 20 Tuntas Sangat baik 

6 AA 2 2 2 2 3 3 14 Tidak Tuntas Cukup 

7 AI 1 1 1 2 2 2 9 Tidak Tuntas Kurang 

8 DNS 2 2 2 2 2 2 12 Tidak Tuntas Cukup 

9 NRS 3 3 3 3 4 4 20 Tuntas Sangat baik 

10 AJ 2 2 2 3 3 3 15 Tuntas Baik 

11 DJN 3 3 4 4 3 4 21 Tuntas Sangat baik 

12 AEP 2 2 3 3 3 3 16 Tuntas Baik 

13 ANH 2 2 2 2 2 2 12 Tidak Tuntas Cukup 

14 BNS 2 3 3 3 3 2 16 Tuntas Baik 

15 BK 2 2 2 2 2 2 12 Tidak Tuntas Cukup 

16 DGYA 3 3 3 4 4 4 21 Tuntas Sangat baik 

17 FRH 3 2 3 2 3 2 15 Tuntas Baik 

18 ISM 3 2 3 3 3 3 17 Tuntas Baik 

19 KNC 3 3 3 3 4 4 20 Tuntas Sangat baik 

20 LW 2 2 2 2 2 2 12 Tidak Tuntas Cukup 

21 MWP 4 4 4 4 4 4 24 Tuntas Sangat baik 

22 MDAA 2 2 2 2 2 3 13 Tidak Tuntas Cukup 

23 NHA 1 1 2 2 1 2 9 Tidak Tuntas Kurang 

24 MR 4 2 2 2 2 2 14 Tidak Tuntas Cukup 

25 NRF 2 2 2 2 2 2 12 Tidak Tuntas Cukup 

26 NAW 3 3 3 3 4 4 20 Tuntas Sangat baik 

27 NHS 2 2 2 3 2 2 13 Tidak Tuntas Cukup 

28 NC 3 2 2 4 4 3 18 Tuntas Baik 

29 RR 1 1 1 1 2 2 8 Tidak Tuntas Kurang 

30 MK 3 2 2 3 2 3 15 Tuntas Baik 

31 SN 2 2 2 2 3 2 13 Tidak Tuntas Cukup 

32 YNA 4 4 4 4 4 4 24 Tuntas Sangat baik 

33 WYP 1 2 1 2 2 2 10 Tidak Tuntas Cukup 

34 FAF 2 2 1 2 2 2 11 Tidak Tuntas Cukup 

35 RNF 2 2 2 3 3 3 15 Tuntas Baik 

36 ATNM 2 2 2 2 2 2 12 Tidak Tuntas Cukup 

37 IW 3 3 3 3 4 4 18 Tuntas Baik 

38 ATA 2 2 3 3 3 2 15 Tuntas Baik 

39 BJ 2 2 2 2 2 2 12 Tidak Tuntas Cukup 

40 NPZ 3 3 3 4 4 4 21 Tuntas Sangat baik 

Jumlah 95 91 99 109 107 112 601   

Rata-rata 2,8 2,3 2,5 2,7 2,6 2,8 15,0 Tuntas Baik 

Indikator : 

1. Sikap siswa saat menyimak cerita melalui metode NHT dengan media audio. 

2. Sikap siswa saat menuliskan hal-hal penting hasil menyimak cerita. 
3. Sikap siswa saat pembentukan kelompok. 

4. Sikap siswa dalam kerjasama kelompok dalam diskusi. 

5. Sikap siswa saat diskusi kelas. 
6. Sikap siswa saat mengerjakan evaluasi. 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Kualifikasi 

24 ≤ skor ≤ 20 Sangat baik (A) Tuntas 

15 ≤ skor < 20 Baik (B) Tuntas 

10 ≤ skor <15 Cukup (C) Tidak tuntas 

6 ≤ skor 10 Kurang (D)  Tidak tuntas 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM MENYIMAK CERITA MELALUI METODE NHT 

DENGAN MEDIA AUDIO PADA SISWA KELAS V SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG SIKLUS DUA 

no nama 
Aspek yang Diamati 

jumlah kriteria 
1 2 3 4 5 6 

1 AJ 3 2 3 3 3 2 16 Tuntas Baik 

2 ASH  4 4 3 4 4 3 22 Tuntas Sangat baik 

3 TR 3 2 2 2 3 4 16 Tuntas Baik 

4 YC 2 1 3 3 2 3 14 Tidak Tuntas Cukup 

5 MIA 4 4 4 3 4 4 23 Tuntas Sangat baik 

6 AA 2 2 3 1 2 2 12 Tidak Tuntas Cukup 

7 AI 2 2 1 2 3 3 13 Tidak Tuntas Kurang 

8 DNS 2 2 1 2 1 2 10 Tidak Tuntas Kurang 

9 NRS 3 2 3 4 3 4 19 Tuntas Baik 

10 AJ 2 2 3 3 2 3 15 Tuntas Baik 

11 DJN 4 3 4 4 3 4 22 Tuntas Sangat baik 

12 AEP 3 2 2 3 3 2 15 Tuntas Baik 

13 ANH 2 2 3 2 2 3 14 Tidak Tuntas Cukup 

14 BNS 2 2 3 3 3 2 15 Tuntas Baik 

15 BK 2 2 1 2 2 3 12 Tidak Tuntas Cukup 

16 DGYA 3 3 2 4 3 4 19 Tuntas Baik 

17 FRH 3 2 3 3 4 3 16 Tuntas Baik 

18 ISM 3 2 2 2 3 2 14 Tidak Tuntas Cukup 

19 KNC 3 3 4 4 4 3 21 Tuntas Sangat baik 

20 LW 3 2 3 2 3 2 15 Tuntas Baik 

21 MWP 3 2 2 2 3 2 14 Tidak Tuntas Cukup 

22 MDAA 3 3 3 3 3 4 19 Tuntas Baik 

23 NHA 1 2 2 2 2 3 12 Tidak Tuntas Cukup 

24 MR 3 2 2 3 4 2 16 Tuntas Baik 

25 NRF 3 2 3 2 2 3 15 Tuntas Baik 

26 NAW 4 4 3 4 4 4 23 Tuntas Sangat baik 

27 NHS 3 2 2 2 3 3 15 Tuntas Baik 

28 NC 4 4 4 3 3 2 20 Tuntas Sangat baik 

29 RR 1 1 3 2 2 2 11 Tidak Tuntas Cukup 

30 MK 3 3 4 3 2 4 19 Tuntas Baik 

31 SN 3 2 2 3 4 4 18 Tuntas Baik 

32 YNA 3 2 3 2 3 2 15 Tuntas Baik 

33 WYP 2 2 3 3 3 2 15 Tuntas Baik 

34 FAF 4 4 3 4 4 3 22 Tuntas Sangat baik 

35 RNF 3 3 3 3 4 2 16 Tuntas Baik 

36 ATNM 2 1 2 2 2 3 12 Tidak Tuntas Cukup 

37 IW 4 4 3 3 3 4 21 Tuntas Sangat baik 

38 ATA 3 3 2 2 3 3 16 Tuntas Baik 

39 BJ 3 3 4 4 3 4 21 Tuntas Sangat baik 

40 NPZ 4 4 3 3 4 3 21 Tuntas Sangat baik 

Jumlah 114 99 128 111 118 117 677   

Rata-rata 2,9 2,5 3,2 2,8 2,8 2,9 16,9 Tuntas Baik 

Indikator : 

1. Sikap siswa saat menyimak cerita melalui metode NHT dengan media audio. 

2. Sikap siswa saat menuliskan hal-hal penting hasil menyimak cerita. 
3. Sikap siswa saat pembentukan kelompok. 

4. Sikap siswa dalam kerjasama kelompok dalam diskusi. 

5. Sikap siswa saat diskusi kelas. 
6. Sikap siswa saat mengerjakan evaluasi. 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Kualifikasi 

24 ≤ skor ≤ 20 Sangat baik (A) Tuntas 

15 ≤ skor < 20 Baik (B) Tuntas 

10 ≤ skor <15 Cukup (C) Tidak tuntas 

6 ≤ skor 10 Kurang (D)  Tidak tuntas 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM MENYIMAK CERITA MELALUI METODE NHT 

DENGAN MEDIA AUDIO PADA SISWA KELAS V SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG SIKLUS TIGA 

no nama 
Aspek yang Diamati 

jumlah kriteria 
1 2 3 4 5 6 

1 AJ 3 4 3 3 3 4 20 Tuntas Sangat baik 

2 ASH  2 3 3 2 4 4 18 Tuntas Sangat baik 

3 TR 2 2 2 2 2 2 12 Tuntas Baik 

4 YC 3 4 4 4 3 4 22 Tidak Tuntas Sangat baik 
5 MIA 4 3 4 4 3 4 22 Tuntas Sangat baik 
6 AA 3 2 2 2 2 2 13 Tidak Tuntas Cukup 
7 AI 1 2 2 3 2 2 12 Tidak Tuntas Cukup 
8 DNS 3 1 3 2 2 2 13 Tidak Tuntas Cukup 
9 NRS 3 2 2 3 2 4 16 Tuntas Baik 

10 AJ 3 3 4 4 2 2 18 Tuntas Baik 
11 DJN 4 3 4 4 4 2 21 Tuntas Sangat baik 

12 AEP 2 3 2 3 3 2 15 Tuntas Baik 

13 ANH 4 4 3 3 2 4 20 Tidak Tuntas Sangat baik 

14 BNS 2 3 2 4 1 2 14 Tuntas Cukup 

15 BK 3 4 3 4 3 3 20 Tidak Tuntas Sangat baik 
16 DGYA 4 4 4 4 4 3 23 Tuntas Sangat baik 
17 FRH 3 4 4 3 4 4 22 Tuntas Sangat baik 
18 ISM 4 3 2 4 3 4 20 Tidak Tuntas Sangat baik 
19 KNC 3 2 3 2 2 2 14 Tuntas Baik 

20 LW 4 3 4 4 4 3 22 Tuntas Sangat baik 

21 MWP 3 3 3 3 3 2 17 Tidak Tuntas Baik 

22 MDAA 4 4 3 4 4 4 23 Tuntas Sangat baik 

23 NHA 3 2 1 2 2 2 12 Tidak Tuntas Cukup 

24 MR 3 3 3 4 4 3 20 Tuntas Sangat baik 
25 NRF 3 4 3 4 3 4 21 Tuntas Sangat baik 
26 NAW 4 4 4 3 4 3 22 Tuntas Sangat baik 
27 NHS 3 3 3 4 3 4 20 Tuntas Sangat baik 
28 NC 4 4 4 4 4 3 23 Tuntas Sangat baik 
29 RR 2 1 2 1 2 2 10 Tidak Tuntas Cukup 

30 MK 4 4 4 4 4 3 23 Tuntas Sangat baik 

31 SN 3 2 2 2 3 2 14 Tuntas Cukup 

32 YNA 4 4 4 3 4 4 23 Tuntas Sangat baik 
33 WYP 3 3 3 4 3 4 20 Tuntas Sangat baik 
34 FAF 3 3 3 2 2 4 17 Tuntas Baik 

35 RNF 4 4 4 4 3 3 22 Tuntas Sangat baik 

36 ATNM 3 2 2 2 3 4 16 Tidak Tuntas Baik 

37 IW 4 4 4 3 4 3 22 Tuntas Sangat baik 

38 ATA 3 2 3 2 3 4 17 Tuntas Baik 
39 BJ 3 2 3 3 3 4 16 Tuntas Baik 
40 NPZ 4 3 4 4 4 3 22 Tuntas Sangat baik 

Jumlah 127 121 122 127 120 122 737   

Rata-rata 3,2 3,0 3,1 3,2 3,0 3,0 18,4 Tuntas Baik 

Indikator : 

1. Sikap siswa saat menyimak cerita melalui metode NHT dengan media audio. 

2. Sikap siswa saat menuliskan hal-hal penting hasil menyimak cerita. 
3. Sikap siswa saat pembentukan kelompok. 

4. Sikap siswa dalam kerjasama kelompok dalam diskusi. 

5. Sikap siswa saat diskusi kelas. 
6. Sikap siswa saat mengerjakan evaluasi. 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Kualifikasi 

24 ≤ skor ≤ 20 Sangat baik (A) Tuntas 

15 ≤ skor < 20 Baik (B) Tuntas 

10 ≤ skor <15 Cukup (C) Tidak tuntas 

6 ≤ skor 10 Kurang (D)  Tidak tuntas 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM MENYIMAK CERITA MELALUI METODE NHT 

DENGAN MEDIA AUDIO PADA SISWA KELAS V SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG SIKLUS EMPAT 

no nama 
Aspek yang Diamati 

jumlah kriteria 
1 2 3 4 5 6 

1 AJ 4 4 3 3 4 3 21 Tuntas Sangat baik 

2 ASH  4 3 2 3 2 4 16 Tuntas Baik 

3 TR 4 3 4 2 3 4 20 Tuntas Sangat baik 

4 YC 3 2 2 4 4 3 18 Tuntas Baik 
5 MIA 4 4 3 3 3 4 21 Tuntas Sangat baik 
6 AA 4 3 4 2 4 3 20 Tuntas Sangat baik 
7 AI 1 2 2 4 4 3 16 Tuntas Baik 
8 DNS 2 2 2 4 2 4 16 Tuntas Baik 
9 NRS 4 4 3 4 3 4 22 Tuntas Sangat baik 

10 AJ 2 1 2 3 4 4 16 Tuntas Baik 
11 DJN 4 4 4 3 4 4 23 Tuntas Sangat baik 

12 AEP 3 3 3 2 2 3 16 Tuntas Baik 

13 ANH 4 4 3 4 4 4 23 Tuntas Sangat baik 

14 BNS 4 3 4 3 4 4 22 Tuntas Sangat baik 

15 BK 4 2 2 4 4 3 19 Tuntas Baik 
16 DGYA 4 4 4 4 3 4 23 Tuntas Sangat baik 
17 FRH 4 4 3 4 3 4 22 Tuntas Sangat baik 
18 ISM 4 3 3 4 4 3 21 Tuntas Sangat baik 
19 KNC 4 4 4 3 4 3 22 Tuntas Sangat baik 

20 LW 4 4 4 3 3 4 22 Tuntas Sangat baik 

21 MWP 3 3 2 2 4 2 16 Tuntas Baik 

22 MDAA 4 4 4 4 4 4 24 Tuntas Sangat baik 

23 NHA 2 2 1 4 2 4 15 Tuntas Baik 

24 MR 4 4 3 4 4 3 22 Tuntas Sangat baik 
25 NRF 4 3 4 4 3 3 21 Tuntas Sangat baik 
26 NAW 4 4 4 3 4 4 23 Tuntas Sangat baik 
27 NHS 3 3 3 2 4 4 19 Tuntas Baik 
28 NC 4 4 4 4 4 3 23 Tuntas Sangat baik 
29 RR 2 2 2 1 2 4 13 Tidak Tuntas Cukup 

30 MK 4 4 4 4 4 4 24 Tuntas Sangat baik 

31 SN 4 4 3 4 3 4 22 Tuntas Sangat baik 

32 YNA 4 3 4 4 4 4 23 Tuntas Sangat baik 
33 WYP 4 3 4 4 4 3 22 Tuntas Sangat baik 
34 FAF 4 4 3 4 4 4 23 Tuntas Sangat baik 

35 RNF 4 4 4 4 4 4 24 Tuntas Sangat baik 

36 ATNM 4 3 4 4 4 3 22 Tuntas Sangat baik 

37 IW 4 4 3 4 4 4 23 Tuntas Sangat baik 

38 ATA 4 4 3 4 4 4 23 Tuntas Sangat baik 
39 BJ 3 3 4 2 4 2 18 Tuntas Baik 
40 NPZ 4 3 4 4 4 3 22 Tuntas Sangat baik 

Jumlah 144 135 129 137 137 155 821   

Rata-rata 3,6 3,4 3,2 3,4 3,4 3,9 20,5 Tuntas Sangat baik 

Indikator : 

1. Sikap siswa saat menyimak cerita melalui metode NHT dengan media audio. 

2. Sikap siswa saat menuliskan hal-hal penting hasil menyimak cerita. 
3. Sikap siswa saat pembentukan kelompok. 

4. Sikap siswa dalam kerjasama kelompok dalam diskusi. 

5. Sikap siswa saat diskusi kelas. 
6. Sikap siswa saat mengerjakan evaluasi. 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Kualifikasi 

24 ≤ skor ≤ 20 Sangat baik (A) Tuntas 

15 ≤ skor < 20 Baik (B) Tuntas 

10 ≤ skor <15 Cukup (C) Tidak tuntas 

6 ≤ skor 10 Kurang (D)  Tidak tuntas 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN SISWA  DALAM MENYIMAK CERITA MELALUI METODE 

NHT DENGAN MEDIA AUDIO PADA SISWA KELAS V SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG SIKLUS SATU 

no nama 
indikator 

jumlah kategori 
1 2 3 

1 AJ 2 2 2 6  Tidak Tuntas 

2 ASH  2 2 2 6 Tidak Tuntas 
3 TR 2 1 2 5 Tidak Tuntas 
4 YC 2 2 1 5 Tidak Tuntas 
5 MIA 3 2 3 8 Tuntas 

6 AA 2 2 2 6 Tidak Tuntas 
7 AI 1 2 2 5 Tidak Tuntas 
8 DNS 2 2 1 5 Tidak Tuntas 
9 NRS 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
10 AJ 2 2 2 6 Tidak Tuntas 
11 DJN 3 2 3 8 Tuntas 
12 AEP 3 2 3 8 Tuntas 
13 ANH 2 2 2 6 Tidak Tuntas 
14 BNS 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
15 BK 2 1 2 5 Tidak Tuntas 
16 DGYA 3 2 3 8 Tuntas 

17 FRH 3 2 2 7 Tidak Tuntas 
18 ISM 3 2 2 7 Tidak Tuntas 
19 KNC 3 2 3 8 Tuntas 

20 LW 2 2 2 6 Tidak Tuntas 

21 MWP 3 4 4 11 Tuntas 

22 MDAA 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
23 NHA 1 2 2 5 Tidak Tuntas 
24 MR 4 3 4 11 Tuntas 

25 NRF 2 2 2 6 Tidak Tuntas 

26 NAW 3 2 3 8 Tuntas 

27 NHS 2 2 2 6 Tidak Tuntas 
28 NC 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
29 RR 1 2 2 5 Tidak Tuntas 
30 MK 2 2 2 6 Tidak Tuntas 
31 SN 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
32 YNA 4 3 4 11 Tuntas 
33 WYP 2 1 2 5 Tidak Tuntas 
34 FAF 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
35 RNF 3 2 2 7 Tidak Tuntas 
36 ATNM 2 2 2 6 Tidak Tuntas 
37 IW 3 2 3 8 Tuntas 
38 ATA 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
39 BJ 2 2 2 6 Tidak Tuntas 
40 NPZ 3 2 3 8 Tuntas 

  93 81 99 273  

     6,8 Tidak tuntas: 29 

Tuntas : 11      Cukup 

Indikator: 

1. Menyimak rekaman audio cerita 

2. Antusias siswa menyimak 

3. Meremehkan pemutaran rekaman audio cerita 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Kualifikasi 

  12  ≤ skor ≤ 10 Sangat Baik (A) Tuntas 

 7,5  ≤ skor < 10 Baik (B) Tuntas 

  5   ≤  skor < 7,5 Cukup (C) Tidak Tuntas 

  3    ≤ skor < 5 Kurang (D) Tidak Tuntas 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN SISWA  DALAM MENYIMAK CERITA MELALUI METODE 

NHT DENGAN MEDIA AUDIO PADA SISWA KELAS V SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG SIKLUS DUA 

no nama 
indikator 

jumlah kategori 
1 2 3 

1 AJ 2 2 3 7 Tidak Tuntas 

2 ASH  3 4 3 10 Tuntas 
3 TR 2 3 3 8 Tuntas 
4 YC 2 1 2 5 Tidak Tuntas 
5 MIA 4 3 4 11 Tuntas 

6 AA 2 2 1 5 Tidak Tuntas 
7 AI 1 2 2 5 Tidak Tuntas 
8 DNS 2 2 2 6 Tidak Tuntas 
9 NRS 2 2 4 8 Tuntas 
10 AJ 1 2 2 5 Tidak Tuntas 
11 DJN 4 3 4 11 Tuntas 
12 AEP 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
13 ANH 2 2 2 6 Tidak Tuntas 
14 BNS 2 2 2 6 Tidak Tuntas 
15 BK 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
16 DGYA 3 3 3 9 Tuntas 

17 FRH 3 4 3 10 Tuntas 
18 ISM 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
19 KNC 3 4 3 10 Tuntas 

20 LW 2 2 3 7 Tidak Tuntas 

21 MWP 2 2 3 7 TidakTuntas 

22 MDAA 3 3 3 9 Tuntas 
23 NHA 1 2 2 5 Tidak Tuntas 
24 MR 3 4 3 10 Tuntas 

25 NRF 3 3 4 10 Tuntas 

26 NAW 3 4 3 10 Tuntas 

27 NHS 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
28 NC 4 3 4 11 Tuntas 
29 RR 2 2 1 5 Tidak Tuntas 
30 MK 2 3 3 8 Tuntas 
31 SN 3 4 3 10 Tuntas 
32 YNA 2 3 3 8 Tuntas 
33 WYP 2 1 3 6 Tidak Tuntas 
34 FAF 4 3 3 10 Tuntas 
35 RNF 2 4 3 9 Tuntas 
36 ATNM 2 3 3 8 Tuntas 
37 IW 2 4 3 9 Tuntas 
38 ATA 2 3 3 8 Tuntas 
39 BJ 2 3 3 8 Tuntas 
40 NPZ 4 2 4 10 Tuntas 

  95 106 115 317  

     7,9 Tidak tuntas: 17 

Tuntas : 23      Baik 

Indikator: 

4. Menyimak rekaman audio cerita 

5. Antusias siswa menyimak 

6. Meremehkan pemutaran rekaman audio cerita 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Kualifikasi 

  12  ≤ skor ≤ 10 Sangat Baik (A) Tuntas 

 7,5  ≤ skor < 10 Baik (B) Tuntas 

  5   ≤  skor < 7,5 Cukup (C) Tidak Tuntas 

  3    ≤ skor < 5 Kurang (D) Tidak Tuntas 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN SISWA  DALAM MENYIMAK CERITA MELALUI METODE 

NHT DENGAN MEDIA AUDIO PADA SISWA KELAS V SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG SIKLUS TIGA 

no nama 
indikator 

jumlah kategori 
1 2 3 

1 AJ 2 3 3 8 Tuntas 

2 ASH  2 2 2 6 Tidak Tuntas 
3 TR 2 2 2 6 Tidak Tuntas 
4 YC 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
5 MIA 4 3 4 11 Tuntas 

6 AA 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
7 AI 1 2 1 4 Tidak Tuntas 
8 DNS 2 2 2 6 Tidak Tuntas 
9 NRS 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
10 AJ 2 2 2 6 Tidak Tuntas 
11 DJN 4 4 4 12 Tuntas 
12 AEP 2 3 3 8 Tuntas 
13 ANH 4 3 3 10 Tuntas 
14 BNS 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
15 BK 3 3 3 9 Tuntas 
16 DGYA 4 3 4 11 Tuntas 

17 FRH 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
18 ISM 2 3 3 8 Tuntas 
19 KNC 2 2 3 7 Tidak Tuntas 

20 LW 4 4 4 12 Tuntas 

21 MWP 2 2 3 7 TidakTuntas 

22 MDAA 4 3 3 10 Tuntas 
23 NHA 1 2 2 5 Tidak Tuntas 
24 MR 2 3 3 8 Tuntas 

25 NRF 4 3 3 10 Tuntas 

26 NAW 4 3 4 11 Tuntas 

27 NHS 3 3 3 9 Tuntas 
28 NC 4 4 4 12 Tuntas 
29 RR 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
30 MK 4 4 3 11 Tuntas 
31 SN 3 3 3 9 Tuntas 
32 YNA 4 4 4 12 Tuntas 
33 WYP 2 3 3 8 Tuntas 
34 FAF 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
35 RNF 3 4 3 10 Tuntas 
36 ATNM 2 3 3 8 Tuntas 
37 IW 4 4 4 12 Tuntas 
38 ATA 3 3 3 9 Tuntas 
39 BJ 2 2 2 6 Tidak Tuntas 
40 NPZ 3 4 4 11 Tuntas 

  108 112 121 341  

     8,6 Tidak tuntas: 16 

Tuntas : 24      Baik 

Indikator: 

7. Menyimak rekaman audio cerita 

8. Antusias siswa menyimak 

9. Meremehkan pemutaran rekaman audio cerita 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Kualifikasi 

  12  ≤ skor ≤ 10 Sangat Baik (A) Tuntas 

 7,5  ≤ skor < 10 Baik (B) Tuntas 

  5   ≤  skor < 7,5 Cukup (C) Tidak Tuntas 

  3    ≤ skor < 5 Kurang (D) Tidak Tuntas 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN SISWA  DALAM MENYIMAK CERITA MELALUI METODE 

NHT DENGAN MEDIA AUDIO PADA SISWA KELAS V SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG SIKLUS EMPAT 

no nama 
indikator 

jumlah kategori 
1 2 3 

1 AJ 4 4 3 11 Tuntas 

2 ASH  4 3 3 10 Tuntas 
3 TR 3 4 3 10 Tuntas 
4 YC 2 3 2 7 Tidak Tuntas 
5 MIA 4 4 4 12 Tuntas 

6 AA 4 4 4 12 Tuntas 
7 AI 2 3 2 7 Tidak Tuntas 
8 DNS 3 2 2 7 Tidak Tuntas 
9 NRS 4 4 4 12 Tuntas 
10 AJ 3 3 2 8 Tuntas 
11 DJN 4 4 4 12 Tuntas 
12 AEP 3 4 3 10 Tuntas 
13 ANH 4 4 4 12 Tuntas 
14 BNS 4 4 4 12 Tuntas 
15 BK 3 4 3 10 Tuntas 
16 DGYA 4 4 4 12 Tuntas 

17 FRH 4 4 3 11 Tuntas 
18 ISM 4 4 4 12 Tuntas 
19 KNC 4 4 3 11 Tuntas 

20 LW 4 4 4 12 Tuntas 

21 MWP 4 3 3 10 Tuntas 

22 MDAA 4 4 4 12 Tuntas 
23 NHA 2 2 3 7 Tidak Tuntas 
24 MR 4 4 4 12 Tuntas 

25 NRF 4 4 3 11 Tuntas 

26 NAW 4 4 4 12 Tuntas 

27 NHS 3 4 3 10 Tuntas 
28 NC 4 4 4 12 Tuntas 
29 RR 2 3 2 7 Tidak Tuntas 
30 MK 4 4 3 11 Tuntas 
31 SN 4 4 4 12 Tuntas 
32 YNA 4 4 4 12 Tuntas 
33 WYP 4 4 3 11 Tuntas 
34 FAF 4 4 4 12 Tuntas 
35 RNF 4 4 4 12 Tuntas 
36 ATNM 4 4 3 11 Tuntas 
37 IW 4 4 4 12 Tuntas 
38 ATA 4 4 4 12 Tuntas 
39 BJ 3 4 3 10 Tuntas 
40 NPZ 4 4 4 12 Tuntas 

  146 150 145 430  

     10,8 Tidak tuntas: 5 

Tuntas : 25      Sangat baik 

Indikator: 

10. Menyimak rekaman audio cerita 

11. Antusias siswa menyimak 

12. Meremehkan pemutaran rekaman audio cerita 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Kualifikasi 

  12  ≤ skor ≤ 10 Sangat Baik (A) Tuntas 

 7,5  ≤ skor < 10 Baik (B) Tuntas 

  5   ≤  skor < 7,5 Cukup (C) Tidak Tuntas 

  3    ≤ skor < 5 Kurang (D) Tidak Tuntas 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Dalam Pembelajaran Menyimak Cerita Melalui Metode NHT dengan Media 

Audio 

Siklus: Satu 

 

Nama Guru  : Sri. Daningsih S.Pd. 

Nama Sekolah  :  SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas   : V 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Hari/Tanggal  : Rabu/ 6 Maret 2013 

Petunjuk  : Jawablah pertanyaan sesuai dengan kenyataan di lapangan 

. 

 

Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kegiatan pembelajaran yang guru lakukan telah sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang dibuat? 

Jawab: “Kegiatan pembelajaran menurut saya secara garis besar sudah 

sesuai dengan RPP, dimulai dari kegiatan membuka pelajaran sampai 

dengan menutup pelajaran. Namun pada setiap indikator keterampilan guru 

masih ada beberapa deskriptor yang belum muncul sehingga skor yang 

diperoleh guru belum mencapai skor yang maksimal.” 

2. Apakah menurut Ibu ada kesulitan selama proses pembelajaran, jika ada 

tolong jelaskan! 

Jawab: “Kesulitan pada pembelajaran menyimak melalui metode NHT 

dengan media audio ini sebenarnya terletak pada bagaimana keterampilan 

guru dalam mengkondisikan kelas dan keterampilan guru dalam 

menggunakan media audio.” 

3. Apakah dengan metode NHT dengan media audio tujuan pembelajaran dapat 

tercapai? 

Jawab: “ Ya, menurut saya dapat tercapai. Karena denagan menggunakan 

media audio ini siswa dapat menyimak dengan lebih baik. Sedangkan 
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melalui metode NHT siswa dapat lebih siap dalam mengikuti proses 

pembelajaran.” 

4. Apakah metode NHT dengan media audio dapat membantu siswa 

memahami materi yang diajarkan dan dapat meningkatkan keterampilan 

serta aktivitas siswa? 

Jawab: “Iya, siswa lebih memahami cerita yang disimaknya dibandingkan 

mendengar melalui tuturan langsung dari guru. Sehingga materi yang akan 

disampaikan kepada siswa pun tepat. Metode NHT dengan media audio 

dapat meningkatkan keterampilan menyimak dan aktivitas siswa, karena 

dalam proses pembelajaran siswa dituntut lebih bertanggung jawab atas 

dirinya sendiri baik dalam proses menyimak maupun diskusi kelompok.” 

5. Manfaat apa saja yang diperoleh dengan menerapkan metode NHT dengan 

media audio dalam kegiatan pembelajaran?  

Jawab: “Manfaatnya, dengan menerapkan metode ini siswa akan lebih aktiv 

dalam proses pembelajaran, proses bepembelajaran lebih menarik, dan 

keterampilan menyimak siswa dapat meningkat dibandingkan sebelumnya.” 

 

 

Semarang, 6 Maret 2013 

Observer 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Dalam Pembelajaran Menyimak Cerita Melalui Metode NHT dengan Media 

Audio 

Siklus: Dua 

 

Nama Guru  : Sri. Daningsih S.Pd. 

Nama Sekolah  :  SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas   : V 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Hari/Tanggal  : Jum’at/ 8 Maret 2013 

Petunjuk  : Jawablah pertanyaan sesuai dengan kenyataan di lapangan 

. 

 

Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kegiatan pembelajaran yang guru lakukan telah sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang dibuat? 

Jawab: “Secara umum guru melaksanakan pembelajaran sudah sesuai 

dengan RPP yang telah disiapkan, meskipun ada bagianpada eksplorasi 

yang urutanya terbalik, tetapi tidak terlalu berpengaruh pada proses 

pembelajarannya. Namun pada setiap indikator keterampilan guru masih 

ada beberapa deskriptor yang belum muncul sehingga skor yang diperoleh 

guru belum mencapai skor yang maksimal.” 

2. Apakah menurut Ibu ada kesulitan selama proses pembelajaran, jika ada 

tolong jelaskan! 

Jawab: “Seperti apa yang telah ibu bicaran kesulitan pada pembelajaran 

menyimak melalui metode NHT terletak bagaimana seorang guru dalam 

mengkondisikan kelas dan keterampilan guru dalam menggunakan media 

audio. Sehingga tercipta kondisi belajar yang benar-benar kondusif untuk 

terciptanya kondisi yang mendukung proses pembelajaran menyimak itu 

tersendiri.” 
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3. Apakah dengan metode NHT dengan media audio tujuan pembelajaran 

dapat tercapai? 

Jawab: “ Ya, menurut ibu tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai. 

Karena denagan menggunakan media audio ini siswa akan lebih mudah 

dalam memahami cerita karena mereka dapat menyimak dengan lebih 

jelas.” 

4. Apakah metode NHT dengan media audio dapat membantu siswa 

memahami materi yang diajarkan dan dapat meningkatkan keterampilan 

serta aktivitas siswa? 

Jawab: “Melalui pembelajaran ini, menurut Ibu siswa lebih memahami 

cerita yang disimaknya. Materi yang akan disampaikan kepada siswa lebih 

mudah dipahami siswa. Keterampilan menyimak dan aktivitas siswa akan 

meningkat, karena dalam proses pembelajaran siswa dituntut lebih 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri baik dalam proses menyimak 

maupun diskusi kelompok.” 

5. Manfaat apa saja yang diperoleh dengan menerapkan metode NHT dengan 

media audio dalam kegiatan pembelajaran?  

Jawab: “Manfaatnya, dengan menerapkan metode ini siswa akan lebih aktiv 

dalam proses pembelajaran, proses bepembelajaran lebih menarik sehingga 

siswa tidak merasa bosan, dan untuk keterampilan menyimak siswa dapat 

meningkat dibandingkan sebelumnya.” 

 

Semarang, 6 Maret 2013 

Observer 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Dalam Pembelajaran Menyimak Cerita Melalui Metode NHT dengan Media 

Audio 

Siklus: Tiga 

 

Nama Guru  : Sri. Daningsih S.Pd. 

Nama Sekolah  :  SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas   : V 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Hari/Tanggal  : Rabu/ 12 Maret 2013 

Petunjuk  : Jawablah pertanyaan sesuai dengan kenyataan di lapangan 

. 

 

Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kegiatan pembelajaran yang guru lakukan telah sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang dibuat? 

Jawab: “Sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, hanya 

masih ada beberapa indikator keterampilan guru yang belum muncul 

sehingga akan lebih baiknya guru lebih dapat merefleksi untuk perbaikan 

pada pertemuan selanjutnya.” 

2. Apakah menurut Ibu ada kesulitan selama proses pembelajaran, jika ada 

tolong jelaskan! 

Jawab: “Kesulitan yang dialami adalah ketika siswa dalam kedaan ramai 

maka rekamana audio cerita yang diputar tidak dapat terdengar oleh siswa 

lebih-lebih siswa yang duduk dibagian belakang, hal ini karena kelas tidak 

didesain seperti lab bahasa sehingga suara yang didegar kurang jelas. Hal 

tersebut berpengaruh pada pemahaman siswa, sehingga bagaimana guru 

pintar menyikapi kekurangan tersebut dengan pengkondisian kelas yang 

baik.” 

3. Apakah dengan metode NHT dengan media audio tujuan pembelajaran dapat 

tercapai? 
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Jawab: “ Tujuan pada pembelajaran ini adalah bagaimana siswa mampu 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita, mnjelaskan kembali alur cerita, dan 

menjawab pertanyaan terkait isi cerita, dan menurut ibu melalui 

pembelajaran ini ke 3 indikator dapat tercapai.” 

4. Apakah metode NHT dengan media audio dapat membantu siswa 

memahami materi yang diajarkan dan dapat meningkatkan keterampilan 

serta aktivitas siswa? 

Jawab: “Materi yang ingin disampaikan adalah mengenai bagaimana 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita. Melalui media audio pemutaran 

rekaman audio cerita ini  Ibu rasa sangat membantu pemahaman siswa, hal 

ini dikarenakan melalui media yang digunakan siswa akan menyimak lebih 

baik dan lebih jelas dibandingkan cara penyampaian seperti biasanya yaitu 

secara lisan oleh guru.” 

5. Manfaat apa saja yang diperoleh dengan menerapkan metode NHT dengan 

media audio dalam kegiatan pembelajaran?  

Jawab: “Dengan menerapkan metode ini siswa akan lebih aktiv dalam 

proses pembelajaran, proses bepembelajaran lebih menarik sehingga siswa 

tidak merasa bosan, dan untuk keterampilan menyimak siswa dapat 

meningkat dibandingkan sebelumnya dan akhirnya berpengaruh pada 

meningkatnya hasil belajar siswa.” 

 

Semarang, 12 Maret 2013 

Observer 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Dalam Pembelajaran Menyimak Cerita Melalui Metode NHT dengan Media 

Audio 

Siklus: Empat 

 

Nama Guru  : Sri. Daningsih S.Pd. 

Nama Sekolah  :  SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas   : V 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Hari/Tanggal  : Jum’at/ 14 Maret 2013 

Petunjuk  : Jawablah pertanyaan sesuai dengan kenyataan di lapangan 

. 

 

Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kegiatan pembelajaran yang guru lakukan telah sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang dibuat? 

Jawab: “Pembelajaran pada pertemuan ke 4 ini secara garis besar sudah 

sesuai dengan RPP yang telah disiapkan sebelumnya. Urutan yang 

diakukan juga sudah baik.” 

2. Apakah menurut Ibu ada kesulitan selama proses pembelajaran, jika ada 

tolong jelaskan! 

Jawab: “Kesulitan yang dialami adalah ketika siswa dalam kedaan ramai 

maka rekamana audio cerita yang diputar tidak dapat terdengar oleh siswa 

lebih-lebih siswa yang duduk dibagian belakang. Masalah selanjutnya 

adalah karena siswa tidak mendengar maka berpengaruh pada pemahaman 

siswa, saat siswa tidak paham terhadap cerita maka mekreka asal-asalan 

dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru.” 

3. Apakah dengan metode NHT dengan media audio tujuan pembelajaran dapat 

tercapai? 

Jawab: “ Selama proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka tujuan 

pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik. Dan pada pembelajaran 
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menyimak cerita melalui metode NHT dengan media audio ini Ibu rasa 

berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa kekurangan. Namun 

untuk tujuan pembelajaran tetap dapat dicapai dengan cukup baik.” 

4. Apakah metode NHT dengan media audio dapat membantu siswa 

memahami materi yang diajarkan dan dapat meningkatkan keterampilan 

serta aktivitas siswa? 

Jawab: “Melalui media audio pemutaran rekaman audio cerita ini  Ibu rasa 

sangat membantu pemahaman siswa, hal ini dikarenakan melalui media 

yang digunakan siswa akan menyimak lebih baik dan lebih jelas 

dibandingkan cara penyampaian seperti biasanya yaitu secara lisan oleh 

guru. Ketertarikan siswa juga berperan dalam aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran.” 

5. Manfaat apa saja yang diperoleh dengan menerapkan metode NHT dengan 

media audio dalam kegiatan pembelajaran?  

Jawab: “Dengan menerapkan metode ini siswa akan lebih aktiv dalam 

proses pembelajaran, proses bepembelajaran lebih menarik sehingga siswa 

tidak merasa bosan, dan untuk keterampilan menyimak siswa dapat 

meningkat dibandingkan sebelumnya dan akhirnya berpengaruh pada 

meningkatnya hasil belajar siswa. Dengan menggunakan metode NHT 

dengan media audio dapat memberikan alternative dalam pembelajaran 

menyimak cerita.” 

 

Semarang, 12 Maret 2013 

Observer 
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HASIL BELAJAR KETERAMPILAN MENYIMAK CERITA MELALUI 

METODE NHT DENGAN MEDIA AUDIO PADA SISWA KELAS V SDN 

SAMPANGAN 01 SEMARANG 

No Nama Prasiklus 
Siklus 

Satu 

Siklus 

Dua 

Siklus 

Tiga 

Siklus 

Empat 
1 AJ 66,7 58,8 66,7 75 75 

2 ASH  33,3 66,7 91,7 58,3 66,7 

3 TR 50 50 75 58,3 66,7 

4 YC 33,3 50 58,3 66,7 58,3 

5 MIA 41,7 75 100 100 100 

6 AA 66,7 66,7 58,3 66,7 75 

7 AI 58,3 41,7 58,3 41,7 58,3 

8 DNS 41,7 50 58,3 50 58,3 

9 NRS 41,7 75 83,3 66,7 75 

10 AJ 58,3 66,7 58,3 58,3 58,3 

11 DJN 83,3 75 91,7 100 91,7 

12 AEP 58,3 66,7 66,7 75 66,7 

13 ANH 41,7 58,3 58,3 83,3 75 

14 BNS 50 66,7 58,3 66,7 75 

15 BK 41,7 50 66,7 75 66,7 

16 DGYA 75 75 75 91,7 91,7 

17 FRH 50 66,7 83,3 66,7 75 

18 ISM 50 66,7 66,7 83,3 83,3 

19 KNC 50 75 83,3 66,7 75 

20 LW 66,7 58,3 66,7 100 83,3 

21 MWP 41,7 83,3 66,7 66,7 66,7 

22 MDAA 75 66,7 75 83,3 75 

23 NHA 50 41,7 41,7 58,3 58,3 

24 MR 75 83,8 83,3 75 83,3 

25 NRF 41,7 58,3 83,3 83,3 75 

26 NAW 75 75 91,7 91,7 91,7 

27 NHS 50 58,3 75 75 66,7 

28 NC 75 66,7 91,7 100 100 

29 RR 58,3 41,7 50 50 58,3 

30 MK 66,7 66,7 75 91,7 75 

31 SN 75 66,7 83,3 75 83,3 

32 YNA 66,7 83,3 75 91,7 91,7 

33 WYP 50 41,7 58,3 83,3 75 

34 FAF 75 66,7 100 75 83,3 

35 RNF 66,7 66,7 83,3 91,7 83,3 

36 ATNM 58,3 58,3 58,3 66,7 75 

37 IW 75 75 91,7 100 91,5 

38 ATA 75 66,7 75 75 83,3 

39 BJ 58,3 58,3 75 58,3 66,7 

40 NPZ 66,7 75 91,7 91,7 91,7 

Jumlah 2333,5 2558,6 2945 3.075 3050 

Rata-rata 58,4 63,9 73,4 76,9 76,3 

Tuntas 17 25 29 32 34 

Tidak Tuntas 23 15 11 8 6 

Presentase 42,5% 62,5% 72,5% 80% 85% 
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Rekapitulasi Angket Respon Siswa Pembelajaran Menyimak Melalui Metode NHT 

Dengan Media Audio Siklus Satu 

No Nama 

Pertanyaan 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 AJ √  √   √ √  √  

2 ASH  √  √  √   √ √  

3 TR √   √  √ √  √  

4 YC √   √  √ √  √  

5 MIA √  √  √   √ √  

6 AA √  √  √   √ √  

7 AI √   √  √ √  √  

8 DNS √  √  √   √ √  

9 NRS √  √  √   √ √  

10 AJ √  √  √   √ √  

11 DJN √  √  √   √ √  

12 AEP √  √  √   √ √  

13 ANH √  √  √  √  √  

14 BNS √  √  √   √ √  

15 BK √  √  √  √  √  

16 DGYA √  √  √   √ √  

17 FRH √  √  √   √ √  

18 ISM √  √  √   √ √  

19 KNC √  √  √   √ √  

20 LW √  √  √  √  √  

21 MWP √  √  √   √ √  

22 MDAA √  √  √   √ √  

23 NHA √   √  √ √  √  

24 MR √  √  √   √ √  

25 NRF √  √  √  √  √  

26 NAW √  √  √   √ √  

27 NHS √  √  √  √  √  

28 NC √  √  √   √ √  

29 RR √  √   √ √  √  

30 MK √  √  √   √ √  

31 SN √  √  √   √ √  

32 YNA √  √   √  √ √  

33 WYP √  √  √  √  √  

34 FAF √  √  √   √ √  

35 RNF √  √  √   √ √  

36 ATNM √  √  √  √  √  

37 IW √  √  √   √ √  

38 ATA √  √  √   √ √  

39 BJ √  √  √  √  √  

40 NPZ √  √  √   √ √  

Jumlah 40  36 4 33 7 14 26 40  
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Keterangan: 

Pertanyaan 

1. Apakah kalian menyukai pembelajaran bahasa Indonesia yang telah kita lakukan 

tadi? 

2. Apakah kalian memahami materi bahasa Indonesia yang telah kita pelajari tadi? 

3. Apakah kalian mudah dalam memahami materi yang disampaikan tadi? 

4. Apakah kalian ada kesulitan dalam kegiatan pembelajaran? 

5. Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran seperti tadi lagi? 

Jawaban 

Y = Ya 

T = Tidak 
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Rekapitulasi Angket Respon Siswa Pembelajaran Menyimak Melalui Metode NHT 

Dengan Media Audio Siklus Dua 

No Nama 

Pertanyaan 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 AJ √  √  √   √ √  

2 ASH  √  √  √   √ √  

3 TR √  √  √   √ √  

4 YC √   √  √ √  √  

5 MIA √  √  √   √ √  

6 AA √   √  √ √  √  

7 AI √   √  √ √  √  

8 DNS √   √  √ √  √  

9 NRS √  √  √   √ √  

10 AJ √  √  √   √ √  

11 DJN √  √  √   √ √  

12 AEP √  √  √   √ √  

13 ANH √  √  √  √  √  

14 BNS √  √  √  √  √  

15 BK √  √  √   √ √  

16 DGYA √  √  √   √ √  

17 FRH √  √  √   √ √  

18 ISM √  √  √   √ √  

19 KNC √  √  √   √ √  

20 LW √  √  √  √  √  

21 MWP √  √  √   √ √  

22 MDAA √  √  √   √ √  

23 NHA √   √  √ √  √  

24 MR √  √  √   √ √  

25 NRF √  √  √   √ √  

26 NAW √  √  √   √ √  

27 NHS √  √  √   √ √  

28 NC √  √  √   √ √  

29 RR √  √   √ √  √  

30 MK √  √  √   √ √  

31 SN √  √  √   √ √  

32 YNA √  √   √  √ √  

33 WYP √  √  √  √  √  

34 FAF √  √  √   √ √  

35 RNF √  √  √   √ √  

36 ATNM √  √  √  √  √  

37 IW √  √  √   √ √  

38 ATA √  √  √   √ √  

39 BJ √  √  √  √  √  

40 NPZ √  √  √   √ √  

Jumlah 40  35 5 33 7 12 28 40  
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Keterangan: 

Pertanyaan 

1. Apakah kalian menyukai pembelajaran bahasa Indonesia yang telah kita lakukan 

tadi? 

2. Apakah kalian memahami materi bahasa Indonesia yang telah kita pelajari tadi? 

3. Apakah kalian mudah dalam memahami materi yang disampaikan tadi? 

4. Apakah kalian ada kesulitan dalam kegiatan pembelajaran? 

5. Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran seperti tadi lagi? 

Jawaban 

Y = Ya 

T = Tidak 
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Rekapitulasi Angket Respon Siswa Pembelajaran Menyimak Melalui Metode NHT 

Dengan Media Audio Siklus Tiga 

No Nama 

Pertanyaan 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 AJ √  √  √   √ √  

2 ASH  √  √  √   √ √  

3 TR √   √  √ √  √  

4 YC √   √  √ √  √  

5 MIA √  √  √   √ √  

6 AA √  √  √   √ √  

7 AI √   √  √ √  √  

8 DNS √  √  √   √ √  

9 NRS √  √  √   √ √  

10 AJ √  √  √  √  √  

11 DJN √  √  √   √ √  

12 AEP √  √  √   √ √  

13 ANH √  √  √   √ √  

14 BNS √  √  √   √ √  

15 BK √  √  √   √ √  

16 DGYA √  √  √   √ √  

17 FRH √  √  √   √ √  

18 ISM √  √  √   √ √  

19 KNC √  √  √   √ √  

20 LW √  √  √   √ √  

21 MWP √  √  √   √ √  

22 MDAA √  √  √   √ √  

23 NHA √   √  √ √  √  

24 MR √  √  √   √ √  

25 NRF √  √  √   √ √  

26 NAW √  √  √   √ √  

27 NHS √  √  √   √ √  

28 NC √  √  √   √ √  

29 RR √   √  √ √  √  

30 MK √  √  √   √ √  

31 SN √  √  √   √ √  

32 YNA √  √  √   √ √  

33 WYP √  √  √   √ √  

34 FAF √  √  √   √ √  

35 RNF √  √  √   √ √  

36 ATNM √  √  √   √ √  

37 IW √  √  √   √ √  

38 ATA √  √  √   √ √  

39 BJ √   √  √ √  √  

40 NPZ √  √  √   √ √  

Jumlah 40  34 6 34 6 7 33 40  
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Keterangan: 

Pertanyaan 

1. Apakah kalian menyukai pembelajaran bahasa Indonesia yang telah kita lakukan 

tadi? 

2. Apakah kalian memahami materi bahasa Indonesia yang telah kita pelajari tadi? 

3. Apakah kalian mudah dalam memahami materi yang disampaikan tadi? 

4. Apakah kalian ada kesulitan dalam kegiatan pembelajaran? 

5. Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran seperti tadi lagi? 

Jawaban 

Y = Ya 

T = Tidak 
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Rekapitulasi Angket Respon Siswa Pembelajaran Menyimak Melalui Metode NHT 

Dengan Media Audio Siklus Empat 

No Nama 

Pertanyaan 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 AJ √  √  √   √ √  

2 ASH  √  √  √   √ √  

3 TR √   √ √   √ √  

4 YC √   √  √ √  √  

5 MIA √  √  √   √ √  

6 AA √  √  √   √ √  

7 AI √   √  √ √  √  

8 DNS √   √  √ √  √  

9 NRS √  √  √   √ √  

10 AJ √  √  √  √  √  

11 DJN √  √  √   √ √  

12 AEP √  √  √   √ √  

13 ANH √  √  √   √ √  

14 BNS √  √  √   √ √  

15 BK √  √  √   √ √  

16 DGYA √  √  √   √ √  

17 FRH √  √  √   √ √  

18 ISM √  √  √   √ √  

19 KNC √  √  √   √ √  

20 LW √  √  √   √ √  

21 MWP √  √  √   √ √  

22 MDAA √  √  √   √ √  

23 NHA √   √ √   √ √  

24 MR √  √  √   √ √  

25 NRF √  √  √   √ √  

26 NAW √  √  √   √ √  

27 NHS √  √  √   √ √  

28 NC √  √  √   √ √  

29 RR √  √   √ √  √  

30 MK √  √  √   √ √  

31 SN √  √  √   √ √  

32 YNA √   √  √  √ √  

33 WYP √  √  √   √ √  

34 FAF √  √  √   √ √  

35 RNF √  √  √   √ √  

36 ATNM √  √  √   √ √  

37 IW √  √  √   √ √  

38 ATA √  √  √   √ √  

39 BJ √  √  √   √ √  

40 NPZ √  √  √   √ √  

Jumlah 40  34 6 36 4 5 35 40  
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Keterangan: 

Pertanyaan 

1. Apakah kalian menyukai pembelajaran bahasa Indonesia yang telah kita lakukan 

tadi? 

2. Apakah kalian memahami materi bahasa Indonesia yang telah kita pelajari tadi? 

3. Apakah kalian mudah dalam memahami materi yang disampaikan tadi? 

4. Apakah kalian ada kesulitan dalam kegiatan pembelajaran? 

5. Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran seperti tadi lagi? 

Jawaban 

Y = Ya 

T = Tidak 
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Foto 
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FOTO PROSES PEMBELAJARAN 

 

Gambar 6.1 : SDN 01 SAMPANGAN 

 

Gambar 6.2 : Guru membuka pelajaran, siswa menyiapkan buku dan alat tulis 
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Gambar 6.3 : Guru menjelaskan materi cerita, siswa mendengarkan penjelasan 

guru 

 

Gambar 6.4 : Siswa menyimak dan mencatat hal-hal penting dari cerita yang 

disimak melalui media audio 
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Gambar 6.5 : Siswa berkelompok yang anggotanya 5 orang menggunakan metode 

NHT  

 

Gambar 6.6 : Guru membimbing  dan mengarahkan jalannya diskusi 
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Gambar 6.7 : guru membimbing diskusi kelompok kecil 

 

Gambar 6.8 : Siswa memaparkan hasil diskusi kelompoknya 



256 
 

 
 

 

Gambar 6.9 : Siswa mengerjakan soal evaluasi  

 

 

Gambar 6.10 : Guru menutup pelajaran 


