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ABSTRAK 

Mustofa, Heri. 2012. Peningkatan Pembelajaran Mendengarkan Pengumuman Melalui 
Student Teams Achievement Division (STAD) pada Siswa Kelas IV Sekolah 
Dasar Negeri 2 Karangpucung Purbalingga. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I 
Drs. HY. Poniyo, M.Pd.; Pembimbing II Dra. Umi Setijowati, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Pembelajaran, Student Teams Achievement Division (STAD), Hasil 

Pembelajaran, Mendengarkan Pengumuman. 
 

Hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga pada 
materi mendengarkan pengumuman masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes 
formatif pembelajaran mendengarkan pengumumam semester genap tahun ajaran 
2010/2011. Dari 21 siswa, hanya 11 siswa yang tuntas belajar. Rendahnya hasil belajar 
siswa dikarenakan guru masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan 
pemberian tugas. Pembelajaran demikian membuat siswa merasa bosan dan kurang 
tertarik dengan pembelajaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti menerapkan 
pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD). Berdasarkan 
latar belakang masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar siswa serta performansi guru  kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung 
Purbalingga dalam pembelajaran mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa 
Indonesia. 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitiannya adalah 
siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga dengan jumlah 18 orang. 
Penelitian ini terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan dan setiap 
pertemuannya terdapat tes formatif. Jenis data yang diambil yaitu data kuantitatif dan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan non tes. Penelitian ini 
dikatakan berhasil apabila indikator keberhasilan dapat tercapai. Indikator keberhasilan 
dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa > 65 dengan persentase ketuntasan 
belajar klasikal sebesar 75%. Selain itu, rata-rata nilai keaktifan siswa dalam 
pembelajaran sebesar > 61 dengan kriteria aktif dan nilai akhir performansi guru dalam 
pembelajaran mendapat nilai ≥ 71. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa serta performansi guru. 
Pada siklus I ketuntasan belajar klasikal mencapai 58,33% dengan nilai rata-rata kelas 
70,07. Aktivitas belajar siswa sebesar 80,55 dan nilai akhir performansi guru 81,50. 
Sedangkan pada siklus II ketuntasan belajar klasikal meningkat menjadi 86,11% dengan 
rata-rata kelas 76,72. Aktivitas belajar siswa meningkat menjadi 87,42. Performansi 
guru juga meningkat menjadi 91,25. Penelitian ini hanya dilakukan sampai dua siklus. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa kelas IV SD 
Negeri 2 Karangpucung Purbalingga pada materi Mendengarkan Pengumuman mata 
pelajaran Bahasa Indonesia. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dalam Munib dkk (2007: 33) menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pengembangan berbagai potensi siswa 

dapat terwujud dengan proses pembelajaran yang baik. Dengan demikian, pendidikan 

mengambil peranan penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia membutuhkan 

pendidikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kebutuhan akan 

pendidikan itu berlangsung seumur hidup, yaitu dari kandungan ibunya sampai tutup 

usia. Selain itu, pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, akan tetapi dapat terjadi 

dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 

Amri dan Ahmadi (2010:15) mengemukakan, “pendidikan sepanjang hayat 

merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam masyarakat 

yang saling mempengaruhi seperti di zaman globalisasi ini. Setiap manusia dituntut 

untuk menyesuaikan dirinya terus-menerus terhadap situasi baru.” Uraian tersebut 

mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses belajar yang tiada henti 

dalam rangka menyesuaikan diri dengan zaman yang terus berubah. Apabila dikaitkan 
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dengan konteks tujuan pendidikan nasional yang telah diuraikan sebelumnya, proses 

belajar inilah yang dilakukan para siswa di berbagai jenjang pendidikan.  

Brunner (1960) dalam Sugandi (2007:36) menyatakan, “ada empat hal pokok 

penting yang perlu diperhatikan dalam belajar yang perlu diintegrasikan dalam 

kurikulum sekolah dan pembelajarannya yaitu peranan pengalaman struktur 

pengetahuan, kesiapan mempelajari sesuatu, intuisi, dan cara membangkitkan motivasi 

belajar.” Unsur-unsur tersebut harus dimiliki oleh guru karena merupakan modal 

penting untuk membawa siswa ke dalam pembelajarannya. Pengalaman struktur 

pengetahuan dan kesiapan mempelajari sesuatu dapat diperoleh melalui proses belajar 

yang terus-menerus. Intuisi guru dapat muncul seiring dengan kecintaannya pada 

profesi ini dan semangat yang dimilikinya. Ketiga unsur ini berperan mengembangkan 

kompetensi guru sebagai pembelajar di sekolah. Namun, apabila guru hanya 

memperhatikan ketiga unsur tersebut tanpa membangkitkan motivasi belajar siswa, 

dikhawatirkan akan terjadi ketidakseimbangan dalam pembelajaran. Hal yang mungkin 

terjadi adalah guru berupaya membelajarkan materi pelajaran kepada siswa, tetapi siswa 

kurang merespon sesuai dengan harapan guru. Siswa tidak menyadari bahwa kegiatan 

belajar yang dilakukannya merupakan jalan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dengan kata lain, siswa tidak mempunyai pandangan untuk apa dia belajar. Siswa 

belajar tanpa motivasi. Jika hal ini terjadi, upaya guru menghidupkan pembelajaran pun 

akan sia-sia. 

Berdasarkan uraian tersebut, guru dituntut untuk bisa membangkitkan motivasi 

belajar pada diri siswa. Siswa yang mempunyai motivasi lebih untuk belajar biasanya 

akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Motivasi belajar dibedakan menjadi 
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motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal merupakan motivasi yang 

timbul dari dalam diri siswa, misalnya keinginannya untuk meraih juara kelas. 

Sebaliknya, motivasi eksternal merupakan motivasi yang ditimbulkan oleh faktor dari 

luar diri siswa. Motivasi yang ditimbulkan oleh faktor dari luar diri siswa dapat berupa 

dorongan dari keluarga, guru, serta teman sebayanya. Pemberian motivasi yang 

dilakukan oleh guru merupakan salah satu usaha untuk membangun pembelajaran yang 

aktif. 

Guru yang baik, selain membangkitkan motivasi siswa, juga harus mengetahui 

karakteristik siswa. Pembelajaran akan berjalan lancar jika guru melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Guru juga sebaiknya memandang 

bahwa siswa merupakan subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran 

sehingga pembelajaran akan lebih berpusat pada siswa (student-centered). Intensitas 

kegiatan siswa semakin meningkat sehingga materi pelajaran yang mereka pelajari akan 

bertahan lebih lama di memori otak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

keterlibatan siswa begitu penting dalam proses pemerolehan pengetahuan siswa pada 

setiap mata pelajaran.  

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang wajib 

dikuasai siswa di semua jenjang pendidikan. Hal ini disebabkan Bahasa Indonesia 

merupakan bahasa nasional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di 

lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Bahasa Indonesia sebagai salah satu 

mata pelajaran di satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) juga ikut memberikan 

kontribusi dalam usaha pencapaian cita-cita pendidikan nasional. Selain itu, Bahasa 

Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang disertakan dalam Ujian Akhir 

Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Oleh karena itu, pembelajaran Bahasa 
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Indonesia sebaiknya diikuti oleh siswa secara antusias agar pengetahuan yang mereka 

peroleh dapat bertahan lama. 

Pembelajaran dalam setiap mata pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda 

sehingga membutuhkan model pembelajaran yang berbeda pula. Pemilihan model 

pembelajaran akan mendukung pencapaian hasil belajar. Trianto (2010: 53) 

menyatakan, “model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan 

para guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran.”  

Selama ini mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD pada umumnya masih 

disampaikan melalui pembelajaran konvensional. Pembelajaran ini menerapkan metode 

ceramah yang lebih berpusat pada guru dan membuat siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran. Kegiatan belajar pun berlangsung monoton sehingga berpengaruh 

terhadap motivasi, aktivitas, dan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dari hasil tes 

formatif mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi mendengarkan pengumuman 

kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung semester genap tahun pelajaran 2010/2011. Dari 

21 siswa kelas IV, terdapat 10 siswa atau 47,62% yang mendapat nilai di bawah KKM. 

Siswa yang memperoleh nilai di atas KKM sebanyak 11 siswa atau 52,38%. Ketuntasan 

belajar klasikal belum tercapai, yaitu 75% siswa memperoleh nilai lebih besar atau sama 

dengan KKM yaitu 65. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1. (terlampir). 

Berdasarkan daftar nilai kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung semester genap 

tahun pelajaran 2010/2011, dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa masih kurang 

memuaskan. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tesebut adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran yang lebih inovatif.  Salah satu model pembelajaran 

yang sesuai untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam mata pelajaran Bahasa 
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Indonesia adalah model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD).  

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu dari berbagai macam 

pembelajaran kooperatif. “Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas 

meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh 

guru atau diarahkan oleh guru” (Suprijono, 2009: 54-55). Hal ini berarti guru berperan 

sebagai fasilitator sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe pembelajaran yaitu: STAD 

(Student Teams Achievement Division), TAI (Team Assisted Individualization), TGT 

(Teams Games Tournament), Jigsaw, Penelitian Kelompok (Group Investigation), dan 

model pembelajaran kooperatif lainnya. Dalam penelitian ini peneliti memilih model 

pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD sebagai objek penelitian. 

“Pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri atas lima komponen utama yaitu: 

Presentasi Kelas, Tim, Kuis, Skor Kemajuan Individual, dan Rekognisi Tim” (Slavin, 

2010: 143). Komponen yang paling membuat siswa termotivasi dalam pembelajaran 

adalah komponen rekognisi tim. Rekognisi tim dilakukan dengan memberikan sertifikat 

atau bentuk penghargaan yang lain apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria 

tertentu. Sedangkan komponen yang membuat siswa aktif dalam pembelajaran adalah 

komponen tim, yakni dengan melakukan kerja kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa 

dalam satu kelompoknya. Slavin (2010: 144) mengemukakan, “fungsi utama dari tim ini 

adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan lebih khusus lagi 

adalah mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik.” 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia diharapkan dapat menciptakan suasana belajar siswa aktif yang saling 
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berkomunikasi, saling mendengar, saling berbagi, saling memberi dan menerima. Selain 

meningkatkan pemahaman terhadap materi, suasana belajar siswa tersebut juga dapat 

meningkatkan interaksi sosial siswa. Motivasi belajar siswa akan muncul dan siswa 

akan mudah memperoleh pengetahuan dalam proses belajarnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengangkat judul penelitian 

“Peningkatan Pembelajaran Mendengarkan Pengumuman Melalui Student Teams 

Achievement Division (STAD) pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 

Karangpucung Purbalingga”. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini diharapkan 

dapat meningkatkan pembelajaran mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa 

Indonesia pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga. 

 

1.2  Permasalahan 

Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran mendengarkan pengumuman 

mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung antara 

lain: (1) siswa mengalami kesulitan dalam mencatat pokok-pokok pengumuman, (2) 

siswa mengalami kesulitan dalam menuliskan isi pengumuman ke dalam beberapa 

kalimat, dan (3) siswa tidak mampu menyampaikan isi pengumuman dengan tepat 

kepada orang lain. Ketiga hal tersebut menjadi masalah dalam pembelajaran 

mendengarkan pengumuman yang harus segera diselesaikan. Jika masalah tersebut tidak 

diselesaikan secepatnya, maka akan banyak siswa yang tidak tuntas belajar. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal-hal yang dapat 
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mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor eksternal merupakan hal-hal 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa. Uraian 

yang lebih jelas mengenai faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibaca 

pada penjelasan berikut:  

1.3.1 Faktor Internal 

Faktor internal merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa 

yang berasal dari dalam diri siswa. Anni, dkk (2007: 14) menjelaskan bahwa “faktor 

dari dalam diri siswa yang mempengaruhi belajar meliputi: (1) kondisi fisik, seperti 

kesehatan organ tubuh, (2) kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual dan 

emosional, dan (3) kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan 

lingkungan.” Sedangkan Slameto (2010: 54) menjelaskan, “faktor dari dalam diri siswa 

yang mempengaruhi hasil belajar siswa meliputi: (1) faktor jasmaniah, (2) faktor 

psikologis, dan (3) faktor kelelahan.” 

Berdasarkan kedua pendapat mengenai faktor internal di atas, maka dapat 

diketahui bahwa faktor-faktor dari dalam diri siswa yang mempengaruhi belajar siswa 

meliputi: (1) motivasi belajar dari dalam diri siswa, (2) kemampuan intelektual siswa, 

(3) bakat dan minat yang dimiliki siswa, dan (4) kesehatan jasmani dan rohani.  

1.3.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa yang berasal dari luar diri siswa. Slameto  (2010: 60) menjelaskan bahwa “faktor 

dari luar diri siswa yang mempengaruhi belajar meliputi: (1) faktor keluarga, (2) faktor 

sekolah, dan (3) faktor masyarakat.” Sedangkan Anni, dkk (2007: 14) menjelaskan 
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bahwa “faktor-faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi belajar siswa meliputi: (1) 

variasi dan derajat kesulitan materi yang dipelajari, (2) tempat belajar, (3) iklim, (4) 

suasana lingkungan, dan (5) budaya belajar masyarakat.” 

Berdasarkan kedua pendapat tentang faktor eksternal yang mempengaruhi 

belajar siswa, maka dapat diketahui faktor eksternal yang mempengaruhi pembelajaran 

mendengarkan pengumumuman di kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung meliputi: (1) 

variasi dan derajat kesulitan materi yang dipelajari, (2) pembelajaran masih cenderung 

menggunakan metode konvensional, misalnya penggunaan metode ceramah yang lebih 

cenderung berpusat pada guru (teacher-centered) dan membuat siswa kurang aktif, dan 

(3) guru cenderung kurang memberikan motivasi eksternal kepada siswa dalam 

pembelajaran yang dilakukan. 

 

1.4  Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

secara umum yang diajukan peneliti, yaitu: 

Bagaimanakah cara meningkatkan pembelajaran mendengarkan pengumuman 

mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung 

Purbalingga? 

Selanjutnya rumusan masalah tersebut dapat diperinci lebih lanjut sebagai 

berikut:  

(1) Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung 

Purbalingga dalam pembelajaran mendengarkan pengumuman mata pelajaran 

Bahasa Indonesia? 
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(2) Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga 

dalam pembelajaran mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa 

Indonesia? 

(3) Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan performansi guru kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung 

Purbalingga dalam pembelajaran mendengarkan pengumuman mata pelajaran 

Bahasa Indonesia? 

 

1.5 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka peneliti bermaksud untuk 

mengadakan Penelitian Tindakan Kelas sebagai upaya pemecahan masalah. Penelitian 

ini direncanakan akan dilaksanakan dalam 2 siklus. Penelitian ini  dilakukan dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Diharapkan dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan pembelajaran 

mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Karangpucung Purbalingga. 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum adalah tujuan yang dirumuskan dengan skala yang lebih luas dan bersifat 

umum. Tujuan khusus adalah tujuan yang dirumuskan dengan skala yang lebih sempit. 

Pada bagian tujuan umum akan dijelaskan secara umum mengenai tujuan penelitian ini. 

Sementara pada bagian tujuan khusus akan diuraikan secara rinci mengenai tujuan 
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penelitian ini. Uraian lebih lanjut mengenai tujuan penelitian ini dapat dibaca pada 

uraian berikut: 

1.6.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang memiliki skala yang lebih luas dan bersifat 

umum. Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk membantu 

meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV SD Negeri 2 

Karangpucung Purbalingga melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

1.6.2   Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yaitu tujuan yang bersifat khusus atau fokus tujuan yang ingin 

dicapai. Tujuan khusus penelitian ini meliputi: (1) membantu meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga dalam pembelajaran 

mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD,  (2) membantu meningkatkan keaktifan siswa kelas 

IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga dalam proses pembelajaran mendengarkan 

pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD, dan (3) membantu meningkatkan performansi guru kelas IV SD Negeri 2 

Karangpucung Purbalingga dalam pembelajaran mendengarkan pengumuman mata 

pelajaran Bahasa Indonesia melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai manfaat yang diperoleh dari penelitian 

ini. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Pada bagian manfaat teoritis akan dijelaskan mengenai manfaat dalam 

bentuk teori yang diperoleh dari penelitian ini. Sedangkan pada bagian manfaat praktis 
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akan dijelaskan mengenai manfaat yang secara praktik dapat diperoleh dari penelitian 

ini. Penjelasan lebih jelas mengenai manfaat teoritis dan manfaat praktik yang diperoleh 

dari penelitian ini dapat dibaca pada uraian berikut: 

1.7.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yakni manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang bersifat 

teori. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang 

pendidikan, terutama dalam pembelajaran mendengarkan pengumuman. Manfaat dalam 

bentuk teori yang diperoleh dari penelitian ini meliputi: (1) hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan sekolah, (2) 

dapat dijadikan sebagai alternatif model pembelajaran yang dapat dilakukan guru dalam 

menerapkan pembelajaran bahasa Indonesia, (3) menambah khazanah pendidikan di 

Indonesia, dan (4) dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang lebih inovatif dan 

dapat menerapkannya pada pokok bahasan yang berbeda. 

1.7.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yaitu manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang bersifat 

praktik dalam pembelajaran. Manfaat praktis yang didapat melalui penelitian ini antara 

lain: 

1.7.2.1 Bagi siswa 

(1) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung 

Purbalingga dalam pembelajaran mendengarkan pengumuman mata pelajaran 

Bahasa Indonesia melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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(2) Dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung 

Purbalingga dalam proses pembelajaran mendengarkan pengumuman mata 

pelajaran Bahasa Indonesia melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

1.7.2.2  Bagi guru  

(1) Dapat membantu meningkatkan performansi guru kelas IV SD Negeri 2 

Karangpucung Purbalingga dalam pembelajaran mendengarkan pengumuman 

mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 

(2) Menambah pengalaman guru kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga 

mengenai model pembelajaran kooperatif tipe STAD khususnya dalam 

pembelajaran mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

(3) Sebagai umpan balik guru dalam pembelajaran mendengarkan pengumuman 

mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga. 

1.7.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran 

mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Karangpucung Purbalingga. 

(2) Membantu memperlancar pencapaian target kurikulum SD Negeri 2 

Karangpucung Purbalingga, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

Dalam landasan teori akan dibahas tentang (1) pengertian belajar, (2) faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar, (3) aktivitas belajar, (4) hasil belajar, (5) hakikat 

pembelajaran, (6) performansi guru, (7) hakikat mengajar di SD, (8) karakteristik siswa 

Sekolah Dasar, (9) hakikat Bahasa Indonesia, (10) Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar, 

(11) mendengarkan pengumuman, (12) model pembelajaran, (13) model pembelajaran 

kooperatif, (14) model pembelajaran kooperatif tipe STAD, (15) kelebihan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, dan (16) pembelajaran mendengarkan 

pengumuman dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2.1.1  Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia karena 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dapat menimbulkan berbagai perubahan yang berpengaruh terhadap aspek 

kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, konsep belajar mengajar beralih ke 

konsep belajar efektif. Pengertian belajar telah dikemukakan oleh para ahli, di antaranya 

sebagai berikut: 

Belajar menurut Slameto (1995) dalam Kurnia (2007: 1-3) “adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Sependapat dengan Slameto, Slavin (1994) dalam Rifa’i dan Anni (2011: 82) 

menyatakan bahwa “belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh 
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pengalaman”. Sementara itu, Komalasari (2010: 2) mengemukakan bahwa “belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama dan dengan syarat bahwa perubahan 

yang terjadi tidak disebabkan oleh adanya kematangan ataupun perubahan karena suatu 

hal.” 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses perubahan perilaku individu yang terjadi sebagai akibat dari interaksi 

dengan lingkungannya yang distimulasikan menjadi pengetahuan baru.  

Dari simpulan tersebut, terdapat tiga kata kunci dalam belajar, seperti yang 

dikemukakan oleh Anni dkk (2010: 3) bahwa konsep tentang belajar mengandung tiga 

unsur utama, yaitu sebagai berikut: 

(1)  Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. 
Perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan belajar perlu 
dibandingkan untuk mengukur apakah seseorang telah belajar. Apabila 
terjadi perbedaan perilaku, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang 
telah belajar. 

(2) Perubahan perilaku terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. 
Perubahan perilaku yang terjadi karena pertumbuhan dan kematangan 
fisik, seperti tinggi badan dan berat badan, dan kekuatan fisik, tidak 
disebut sebagai hasil belajar. 

(3)  Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 
Lamanya perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang adalah 
sukar untuk diukur. Biasanya perubahan perilaku dapat berlangsung 
selama satu hari, satu minggu, satu bulan, atau bahkan bertahun-tahun. 

 

2.1.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar merupakan perubahan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut Rifa’i dan Anni (2011 : 97), faktor-faktor yang memberikan 

kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal siswa. 

Kondisi internal merupakan kondisi yang ada dalam diri siswa, sedangkan kondisi 
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eksternal merupakan kondisi yang ada di luar siswa. Di bawah ini akan diuraikan lebih 

rinci mengenai faktor-faktor tersebut, yaitu: 

2.1.2.1  Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor dari dalam diri siswa yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa di antaranya:  

(1) Kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh. Siswa yang mengalami 
kelemahan di bidang fisik, misalnya tidak mampu membedakan warna, 
akan mengalami kesulitan di dalam belajar melukis. 

(2) Kondisi psikis, seperti motivasi internal siswa. Siswa yang memiliki 
motivasi internal yang rendah akan mengalami kesulitan di dalam 
persiapan belajar dan proses belajar. 

(3) Kondisi emosional, seperti takut dengan guru. Siswa tersebut akan 
mengalami kesulitan dalam mempersiapkan diri untuk memulai belajar 
hal baru karena selalu teringat akan guru yang ditakuti. 

(4) Kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. 
Siswa yang mengalami hambatan bersosialisasi akan mengalami 
kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang pada akhirnya 
mengalami hambatan belajar. 
 

2.1.2.2  Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa di antaranya:  

(1) Variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari 
(direspon). Misalnya, ketika siswa akan mempelajari materi baru 
dengan tingkat kesulitan tinggi, tetapi siswa belum memiliki 
kemampuan internal yang dipersyaratkan. Hal ini akan menyebabkan 
siswa mengalami kesulitan belajar. 

(2) Tempat belajar, iklim, dan suasana lingkungan. Tempat belajar yang 
kurang memnuhi syarat, iklim atau cuaca yang panas dan menyengat, 
serta suasana lingkungan yang bising maka akan mengganggu 
konsentrasi belajar. 
 

2.1.3    Aktivitas Belajar 

Belajar tidak terlepas dari berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut terjadi dari awal 

sampai akhir pembelajaran. Kegiatan tersebut disebut juga aktivitas belajar. Intensitas 

aktivitas belajar akan mempengaruhi hasil belajar. Semakin tinggi aktivitas belajar 

siswa, maka kemungkinan besar semakin tinggi pula hasil belajar siswa.  



16 
 

 

Pengertian aktivitas menurut Suharso dan Retnoningsih (2005: 25) adalah 

“keaktifan; kegiatan; kesibukan.” Aktivitas belajar merupakan seluruh aktivitas siswa 

dalam proses belajar. Menurut Sardiman dalam Saminanto (2010: 97), yang dimaksud 

dengan “aktivitas belajar adalah keaktifan yang bersifat fisik atau mental.” Dalam 

proses belajar mengajar, guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir 

maupun berbuat. “Aktivitas yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran tersebut 

akan menimbulkan kesan” (Slameto 2010: 36).  

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

belajar adalah seluruh kegiatan siswa yang bersifat fisik atau mental dalam proses 

belajar supaya pembelajaran menimbulkan kesan bagi siswa.  

Merujuk pendapat Dierich dalam Hamalik (2011: 172-3), terdapat 8 kelompok 

aktivitas belajar, yaitu: 

(1) Kegiatan-kegiatan visual, meliputi membaca, melihat gambar-gambar, 
mengamati, eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang 
lain bekerja atau bermain. 

(2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral), meliputi mengemukakan suatu fakta atau 
prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 
memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan 
interupsi. 

(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi mendengarkan penyajian 
bahan, percakapan atau diskusi kelompok, permainan, dan radio. 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi menulis cerita, laporan, memeriksa 
karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar, meliputi menggambar, membuat 
grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

(6) Kegiatan-kegiatan metrik, meliputi melakukan percobaan, memilih alat-
alat, melaksanakan pameran, membuat model, menari, berkebun, dan 
menyelenggarakan permainan. 

(7) Kegiatan-kegiatan mental, meliputi merenungkan, mengingat, 
memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-
hubungan, dan membuat keputusan. 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional, meliputi minat, membedakan, berani, 
tenang, dan lain-lain. 
 

2.1.4 Hasil Belajar 
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Salah satu indikator untuk mengetahui seberapa jauh siswa menguasai materi 

yang telah diajarkan ialah hasil belajar. Hasil belajar dapat diperoleh dari serangkaian 

pengukuran menggunakan alat evaluasi. Hasil belajar ini akan digunakan oleh guru 

untuk melakukan tindak lanjut dalam pembelajaran. 

Menurut Rifa’i dan Anni (2011:85), “hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan 

aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

peserta didik”. Bloom (1956) dalam Suprijono (2011:6) menyatakan bahwa “hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.” Sementara menurut 

Hamalik (2008:30), “bukti bahwa seseorang telah belajar yaitu terjadinya perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak 

mengerti menjadi mengerti.” 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang 

diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. 

2.1.5  Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu istilah lain dari proses belajar mengajar. 

“Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar” seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003. Komalasari (2010: 3) menyatakan bahwa “pembelajaran 

merupakan suatu sistem atau proses membelajarkan peserta didik yang direncanakan 

atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar peserta didik dapat 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.” Sementara menurut 

Gagne (1981) dalam Rifa’i dan Ani (2011: 192), ”pembelajaran adalah serangkaian 

peristiwa eksternal siswa yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. 
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Peristiwa belajar ini dirancang untuk mempermudah siswa memproses informasi nyata 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Berdasarkan pendapat Gagne 

tersebut, serangkaian peristiwa dapat diartikan proses pembelajaran yang di dalamnya 

terdapat interaksi dan komunikasi, baik antara guru dengan siswa maupun antarsiswa. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah upaya yang dilakukan guru 

untuk membantu siswa memperoleh kemudahan dalam memproses informasi dan 

berinteraksi dengan lingkungan belajarnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.6    Performansi Guru 

Performansi merupakan kinerja seseorang dalam melaksanakan profesinya. 

Sudjana (2010: 18) menyatakan bahwa performansi guru merupakan kemampuan guru 

dalam berbagai keterampilan atau berperilaku seperti keterampilan mengajar, 

membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul atau berkomunikasi 

dengan siswa, keterampilan menumbuhkan semangat belajar siswa, keterampilan 

menyusun persiapan atau perencanaan mengajar, keterampilan melaksanakan 

administrasi kelas, dan lain-lain. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa performansi guru meliputi berbagai 

keterampilan. Keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang guru. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 10 (2006: 8) bahwa “kompetensi 

guru mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.” Guru yang 

menguasai keempat kompetensi itu merupakan guru yang berkualitas. Kompetensi 

tersebut dapat mengukur performansi guru dalam kegiatannya di dalam maupun di luar 

sekolah.  

Dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2007 (2007: 113-5), dikemukakan bahwa:  
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Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap siswa, 
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 
pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 
mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 
berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. Kompetensi 
sosial dijelaskan sebagai kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul 
secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 
tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional 
dinyatakan sebagai penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 
mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di 
sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan 
terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. 

 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat 

kompetensi yang menentukan kualitas performansi guru, yaitu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi itu dapat dilihat pada kegiatan guru 

dalam pengelolaan proses pembelajaran. 

2.1.7  Hakikat Mengajar di SD 

Mengajar pada dasarnya merupakan kegiatan guru ketika membimbing siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Sugandi (2008 : 1) menyatakan bahwa “mengajar adalah 

suatu kegiatan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan profesional, sebab apa 

yang harus dikerjakan guru di dalam maupun di luar kelas melibatkan berbagai 

keputusan edukatif yang perlu dilakukan secara cermat.” Keputusan edukatif yang 

dimaksud yaitu seperti mengorganisasikan bahan ajar yang tepat, berkomunikasi dengan 

anak baik secara individu maupun secara kelompok, menentukan pendekatan 

pembelajaran yang efektif, mengelola waktu dan lain sebagainya. 

Menurut Sudjana (2010: 29), “mengajar adalah suatu proses, yakni proses 

mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar.”  
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Berdasarkan pengertian mengajar  tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengajar 

di SD adalah suatu proses yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan 

profesional untuk mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa 

dalam proses pembelajaran di SD.  

2.1.8    Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Guru merupakan suatu profesi yang tidak hanya mengutamakan kemampuan 

mengajar, tetapi juga kemampuan memahami kepribadian siswa. Oleh karena itu, 

penting bagi guru mengetahui karakteristik siswa, baik secara umum maupun individu.  

Piaget (1988) dalam Kurnia (2007:3-6) membagi tahap-tahap perkembangan 

kognitif sebagai berikut: 

(1) Tahap Sensorimotor (0-2 tahun) 
Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman dunia dengan 
mengordinasikan pengalaman indera, seperti melihat dan mendengar 
(sensori) serta dengan gerakan motorik, seperti menggapai dan 
menyentuh.  

(2) Tahap Pra-Operasional (2-7 tahun) 
Pada tahap ini anak secara mental sudah mampu mempresentasikan 
objek yang tidak tampak dan penggunaan bahasa mulai berkembang 
ditunjukan dengan sikap bermain. Anak juga mulai menggunakan 
penalaran primitif dan ingin tahu dari semua jawaban pertanyaan.  

(3) Tahap Operasional Konkret (7-11) 
Pada tahap ini anak sudah mampu mengoperasionalkan berbagai logika, 
tetapi masih dalam bentuk benda konkret.  

(4) Tahap Operasional Formal (11 tahun-dewasa) 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahap-tahap perkembangan 
kognitif manusia. Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, 
idealis, dan logis. Pemikiran operasional formal tampak lebih jelas 
dalam pemecahan problem verbal, seperti anak dapat memecahkan 
masalah walau disajikan secara verbal. 

 

Berdasarkan tahap-tahap perkembangan kognitif yang diungkapkan oleh Piaget, 

maka anak usia SD berada dalam tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak mulai 

menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Anak mulai berpikir dengan 

menggunakan model kemungkinan dalam melakukan kegiatan tertentu. Selain itu. anak 



21 
 

 

sudah dapat belajar dari pengalaman yang diperoleh sebelumya. Namun, pada tahap ini 

anak masih memiliki masalah mengenai berpikir abstrak. 

2.1.9 Hakikat Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang sampai saat ini 

masih dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Pelajaran Bahasa Indonesia juga 

merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam UASBN. Alfianto (2006) 

menyatakan bahwa “pendidikan Bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting 

yang perlu diajarkan kepada para siswa di sekolah.” 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka pelajaran Bahasa Indonesia mempunyai 

kedudukan yang sangat penting. Mata pelajaran ini sangat diutamakan karena 

mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi Bangsa dan Negara. Sebagaimana 

pendapat Arifin dan Tasai (2006 : 12), ada dua macam kedudukan Bahasa Indonesia 

yaitu sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928 dan sebagai bahasa 

Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ikrar ketiga dari Sumpah Pemuda 

1928 yang mendasari Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yaitu 

yang berbunyi “Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa 

Indonesia.”  

2.1.10 Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Standar 

Penilaian Pendidikan dan Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah (DEPDIKNAS, 2007: 206) menyatakan bahwa: 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 
peserta didik untuk berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia baik dan benar, 
baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil 
karya kesastraan manusia Indonesia. 
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 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (DEPDIKNAS, 

2007: 207) tersebut juga menyatakan bahwa ruang lingkup mata pelajaran Bahasa 

Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

(1) Mendengarkan, 

(2) Berbicara, 

(3) Membaca, 

(4) Menulis. 

Aspek-aspek komponen kemampuan berbahasa dan bersastra yang diteliti oleh 

peneliti ialah aspek mendengarkan. Mendengarkan dapat diartikan sebagai proses 

mengenal bunyi. Bunyi dapat kita rasakan dengan menggunakan salah satu dari indera 

yang dimiliki oleh manusia yakni telinga. Mendengarkan akan sangat diperlukan bagi 

siswa karena setiap proses pembelajaran pasti dibutuhkan adanya proses mendengarkan. 

2.1.11  Mendengarkan Pengumuman 

Dalam sub bagian ini akan dijelaskan tentang (1) pengertian mendengarkan, (2) 

tujuan mendengarkan, (3) karakteristik mendengarkan pengumuman, dan (4) materi 

mendengarkan pengumuman. Uraian secara lebih rinci dapat dibaca pada penjelasan 

berikut: 

2.1.11.1 Pengertian Mendengarkan 

Mendengarkan merupakan proses menangkap bunyi yang dapat kita rasakan 

melalui indera pendengaran kita, yakni telinga. Proses mendengarkan dilakukan oleh 

seseorang ketika seseorang tersebut sadar. Seseorang dalam komunikasi sehari-harinya 

lebih cenderung mendengarkan dari pada berbicara, menulis maupun membaca.  

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Tompkins dan Hoskisson (1991) dalam Ariani, Mulyana dan Asep (2009: 1) yang 
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menyatakan bahwa “seseorang menggunakan waktu komunikasinya 50% untuk 

mendengarkan dan 50% untuk berbicara, membaca, dan menulis.” Goleman (2001) 

dalam Ariani, Mulyana dan Asep (2009: 1) juga mengemukakan, “Departemen Tenaga 

Kerja Amerika Serikat menaksir dari seluruh waktu yang disediakan untuk 

berkomunikasi, 22% digunakan untuk membaca dan menulis, 23% untuk bicara, dan 

55% untuk mendengarkan.” 

2.1.11.2  Tujuan Mendengarkan 

Setiap orang pasti mempunyai tujuan mendengarkan yang berbeda-beda. Tarigan 

(1981) dalam Ariani, Mulyana dan Asep (2009: 6) menyatakan tujuan mendengarkan 

yaitu:  

(1)  Memperoleh informasi yang ada hubungannya dengan profesi. 
(2)  Meningkatkan keefektifan berkomunikasi. 
(3)  Mengumpulkan data untuk membuat keputusan. 
(4)  Memberikan respon yang tepat. 
 

2.1.11.3  Karakteristik Pembelajaran Mendengarkan 

Mendengarkan mempunyai karakteristik atau ciri khusus yang ada padanya. 

Karakteristik yang utama merupakan kegiatan menerima bunyi. Bunyi tersebut dapat 

berasal dari makhluk hidup maupun benda mati. Bunyi yang berasal dari makhluk hidup 

misalnya, suara manusia dan suara hewan. Pembelajaran mendengarkan juga 

mempunyai karakteristik. Karakteristik pembelajaran mendengarkan tidak terlepas dari 

karakteristik mendengarkan. 

Karakteristik pembelajaran mendengarkan menurut Ariani, Mulyana dan Asep 

(2009: 11) ialah sebagai berikut: 

Karakteristik pembelajaran mendengarkan adalah pembelajaran bahasa lisan 
yang bersifat menerima informasi/ pembelajaran berbahasa pasif. 
Pembelajaran berbahasa pasif itu meliputi mendengarkan berita, petunjuk, 
pengumuman, perintah, bunyi atau suara, bunyi bahasa, lagu, kaset, pesan, 
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penjelasan, laporan, ceramah, khutbah, pidato, pembicaraan narasumber, 
dialog atau percakapan, pengumuman, serta perintah yang didengar dengan 
memberikan respon secara tepat serta mengapresiasi dan berekspresi sastra 
melalui kegiatan mendengarkan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-
anak,cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan 
menonton drama anak. 
  

Dari uraian tersebut, materi mendengarkan pengumuman termasuk dalam 

karakteristik pembelajaran mendengarkan. 

2.1.11.4  Mendengarkan Pengumuman 

Mendengarkan pengumuman dapat diartikan mendengarkan suatu pemberitaan. 

Pengumuman dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan dapat dipahami. Nur’aini 

dan Indriyani (2008: 41) mengungkapkan bahwa berdasarkan medianya, pengumuman 

ada bermacam-macam, di antaranya sebagai berikut: 

(1)  Pengumuman di televisi. 
(2)  Pengumuman di radio. 
(3)  Pengumuman di majalah. 
(4)  Pengumuman di surat kabar atau koran. 

Berikut ini merupakan salah satu contoh teks pengumuman. 

Pengumuman 
Dalam rangka menyongsong tahun ajaran baru, koperasi sekolah 
menyediakan kebutuhan buku tulis dan buku pelajaran untuk semua kelas 
dengan harga sama dengan harga toko di luar sekolah. Untuk itu, semua 
siswa dihimbau untuk membeli buku pelajaran di koperasi. Pembelian buku 
diatur sebagai berikut: 
a. Kelas I, II, dan III dikoordinasi oleh wali kelas dan dilayani pada hari 
Senin, Selasa, dan Rabu. Pembelian dilakukan secara kolektif. 
b. Kelas IV, V, dan VI dikoordinasi oleh ketua kelas dan dilayani pada hari 
Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pembelian dilakukan secara kolektif. 
c. Penukaran buku karena rusak, cacat, atau tidak lengkap dilayani pada hari 
Rabu dan Sabtu. 
Atas perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. 

Ketua Koperasi SD Maju Pintar 
Ttd. 

Dra. Fatmawati 

      (Darmadi dan Nirbaya 2008 : 76) 

2.1.12  Model Pembelajaran 
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Pembelajaran akan berjalan lancar jika guru sudah mempersiapkanya dengan 

baik, dan salah satu persiapan yang dilakukan ialah pemilihan model pembelajaran. 

Model pembelajaran akan sangat diperlukan oleh guru dalam mengelola pembelajaran.  

Model pembelajaran menurut Joice dan Weil (1982), seperti yang dikutip 

Sugandi (2007: 103), diartikan sebagai “suatu rencana pola yang digunakan dalam 

menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada 

pengajar di kelas dalam setting pembelajaran ataupun setting lainnya.” Sejalan dengan 

pendapat Joice dan Weil, model pembelajaran menurut Arends (1997) dalam Suprijono 

(2011: 46) “mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya 

tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas.” Sementara Trianto (2010: 53) berpendapat 

bahwa “model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru 

dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran.”  

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran merupakan suatu rencana konseptual yang berupa prosedur 

sistematik yang menjadi pedoman guru dalam merancang dan melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2.1.13  Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) menurut Panitz dalam Suprijono 

(2009: 54) adalah “konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok 

termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru”. 

Maksud dari dipimpin guru atau diarahkan guru yaitu misalnya guru menetapkan tugas 
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dan pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk 

membantu siswa menyelesaikan masalah tersebut. Emmer dan Gerwels (2002) dalam 

jurnal internasional mengemukakan pendapatnya mengenai pembelajaran kooperatif, 

sebagai berikut: 

Cooperative learning (CL) provides an alternative to competitive or 
individualistic classroom activities by encouraging collaboration among 
students in small groups. The use of CL alters the structure of classroom 
activities and roles: the class organization changes to a multigroup 
structure, the teacher's role as an information transmitter is reduced, and 
the student's role shifts toward that of group participant and decision 
maker. 
 

Pendapat tersebut mengandung arti bahwa pembelajaran kooperatif memberikan 

sebuah alternatif aktivitas kelas baik yang bersifat kompetitif ataupun perseorangan 

dengan mendorong kolaborasi di antara para siswa dalam kelompok-kelompok kecil. 

Kegunaan dari pembelajaran kooperatif adalah mengubah bentuk aktivitas dan peranan 

ruang kelas: organisasi kelas berubah menjadi sebuah susunan multigroup, peranan guru 

sebagai pengantar atau pentransfer informasi dikurangi, dan peran pelajar bergeser 

menjadi peserta dalam kelompok dan pengambil keputusan. 

Menurut Slavin (2010: 4), pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai 

macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Di kelas 

kooperatif, para siswa diharapkan bisa saling membantu, saling mendiskusikan dan 

berargumentasi, untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup 

kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. 

Menurut Lie (2004:29), “model pembelajaran kooperatif tidak sama dengan 

sekedar belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan 

prosedur model pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan pendidik 
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mengelola kelas dengan lebih efektif.” Wiliams (1996) juga berpendapat tentang 

pembelajaran kooperatif dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 

A new approach to cooperative learning has been designed that takes the 
norm ideology of teaching life skills through group activities as its base. 
However, it uses a different method in allowing students to receive, 
understand, and develop an interest in the content material. All students 
have different talents and abilities. These individual traits could be a factor 
in determining why a student performs well in one class and poorly in 
another. This design allows students' to utilize their strongest talents across 
the curriculum and it also promotes ways of improving their weaknesses. 

 

Pendapat tersebut di atas mengandung arti bahwa sebuah pendekatan baru dalam 

pembelajaran kooperatif telah di desain untuk menjadikan ideologi norma dari 

pengajaran life skill melalui aktivitas kelompok sebagai dasarnya. Bagaimanapun juga, 

metode ini menggunakan metode yang berbeda dalam memperlakukan para siswa untuk 

menerima, memahami dan mengembangkan ketertarikan mereka terhadap isi 

materi.Semua siswa memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Ciri perseorangan 

ini dapat menjadi faktor dalam menentukan mengapa seorang siswa tampil baik dalam 

sebuah kelas dan buruk di kelas yang lain. Pola ini membuat siswa memanfaatkan bakat 

terkuat mereka melebihi kurikulum dan juga sebagai cara menaikkan dalam 

mengembangkan kelemahan mereka. 

Berkaitan dengan pembelajaran kooperatif, Isjoni (2010:6) menyatakan, “Tujuan 

utama dalam model cooperative learning adalah agar peserta didik dapat belajar secara 

berkelompok bersama teman-temannya dengan saling menghargai pendapat dan 

memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan 

menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok”. Sedangkan menurut Slavin 

(2010: 4), “Tujuan utama pembelajaran kooperatif untuk memberikan para siswa 

pengetahuan, konsep, kemampuan, dan pemahaman yang mereka butuhkan supaya bisa 

menjadi anggota masyarakat yang bahagia dan bermanfaat”. 
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Berdasarkan pendapat Isjoni dan Slavin, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama 

pembelajaran kooperatif adalah agar peserta didik dapat belajar secara kelompok 

bersama teman-temannya untuk memberikan kepada mereka pengetahuan, konsep, 

kemampuan, dan pemahaman yang mereka butuhkan di masyarakat. 

Dari simpulan tersebut, dapat diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang baik diterapkan dalam pembelajaran. Terdapat 

beberapa tipe model pembelajaran kooperatif yang dapat dipilih oleh guru, salah 

satunya adalah pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

2.1.14 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Model kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 

dikembangkan oleh Robert E. Slavin. Model pembelajaran kooperatif tipe  STAD atau 

pembagian prestasi tim siswa, siswa dikelompokkan dalam tim belajar beranggotakan 

empat atau lima orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis 

kelamin dan suku. Guru mula-mula menyajikan informasi kepada siswa, selanjutnya 

siswa diminta berlatih dalam kelompok kecil sampai setiap anggota kelompok mencapai 

skor maksimal pada kuis yang akan diadakan pada akhir pelajaran. Seluruh siswa diberi 

kuis tentang materi itu dan harus dikerjakan secara individu. Skor siswa dibandingkan 

dengan rata-rata skor terdahulu mereka dan poin diberikan berdasarkan pada seberapa 

jauh siswa menyamai atau melampaui prestasi yang pernah diperoleh pada 

pembelajaran yang lalu. Poin anggota tim ini dijumlahkan untuk mendapat skor tim, dan 

tim yang mencapai kriteria tertentu memperoleh penghargaan. 

Menurut Slavin (2010:143-146), model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terdiri dari lima komponen utama, yaitu: 

(1)  Presentasi Kelas 
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       Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di 
dalam kelas.Ini merupakan pengajaran langsung seperti yang sering kali 
dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru, tetapi bisa 
juga memasukkan presentasi audiovisual. Bedanya presentasi kelas 
dengan pengajaran biasa hanyalah bahwa presentasi tersebut haruslah 
benar-benar berfokus pada unit STAD. 

(2)  Tim  
       Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian 

dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan etnis. 
(3)  Kuis 
        Sekitar satu atau dua periode setelah guru memberikan presentasi dan 

sekitar satu atau dua periode praktik tim, para siswa akan mengerjakan 
kuis individual. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling membantu 
dalam mengerjakan kuis. 

(4)  Skor Kemajuan Individual 
      Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk memberikan 

kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila 
mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik 
daripada sebelumya.  

(5) Rekognisi Tim 
       Tim akan mendapat sertifikat atau bentuk penghargaan lain apabila skor 

rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. 
 

Menurut Suprijono (2010:133-134), langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD adalah sebagai berikut:  

(1) Membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang secara heterogen 
(campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain). 

(2)   Guru menyajikan pelajaran. 
(3)   Guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh 

anggota-anggota kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti dapat 
menjelaskan pada anggota tim lainnya sampai aanggota dalam 
kelompok itu mengerti. 

(4) Guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat 
menjawab kuis tidak boleh saling membantu. 

(5) Memberi evaluasi  
(6) Kesimpulan. 

 

2.1.15 Pembelajaran Mendengarkan Pengumuman dengan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD 

Pembelajaran mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada dasarnya meliputi 
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metode ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi kelompok. Selain itu, model ini 

mempunyai karakteristik khusus dalam pembelajaran. Karakteristik khusus ini terletak 

pada pembagian kelompok diskusi dan terdapat pemberian penghargaan bagi kelompok 

yang memenuhi kriteria tertentu. Langkah-langkah pembelajaran mendengarkan 

pengumuman dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari tiga 

kegiatan pokok, yaitu kegiatan awal, inti, dan akhir. 

Pada kegiatan awal pembelajaran, guru melakukan apersepsi dilanjutkan dengan 

menjelaskan tujuan pembelajaran mendengarkan pengumuman yang ingin dicapai. 

Dalam penyampaian tujuan pembelajaran, guru dapat menjelaskan bagaimana 

pembelajaran akan berlangsung, yakni pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Sementara itu, pada kegiatan inti, guru menjelaskan 

materi mendengarkan pengumuman. Penjelasan materi ini berfokus pada unit STAD. 

Hal ini berarti penjelasan yang disampaikan oleh guru berhubungan dengan langkah 

berikutnya dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Guru dapat 

menjelaskan materi pelajaran hanya dengan ceramah saja, atau dapat menggunakan 

media audio maupun visual. Media audio yang digunakan ialah handphone, laptop, dan 

tape recorder. Sementara itu, media visual yang digunakan ialah teks pengumuman 

yang ditulis pada kertas manila. Penjelasan materi mendengarkan pengumuman 

merupakan langkah pertama dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

Langkah selanjutnya ialah membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk 

melakukan diskusi kelompok. Kegiatan yang dilakukan dalam diskusi kelompok ialah 

mengerjakan tugas mendengarkan pengumuman yang diperdengarkan melalui media 

handphone, laptop, tape recorder maupun pembacaan pengumuman langsung oloeh 

guru. Pembagian kelompok terdiri dari 4 - 5 siswa dalam satu kelompok. Pembagian 
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kelompok berdasarkan jenis kelamin, kemampuan siswa, dan tempat tinggal. 

Kemampuan siswa dapat dilihat dari hasil penilaian kemampuan awal siswa yang 

diperoleh dari pre test. Pembagian kelompok merupakan langkah kedua dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Setelah diskusi kelompok selesai, 

guru bersama siswa membahas hasil diskusi kelompok dengan cara siswa 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Ketika salah satu kelompok 

maju untuk mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain menanggapi dan guru 

membimbing agar pembahasan hasil diskusi kelompok berjalan dengan baik. Kegiatan 

yang dilakukan setelah pembahasan diskusi kelompok ialah guru bersama siswa 

menyimpulkan materi pelajaran yang telah dibahas. 

Setelah materi pelajaran Bahasa Indonesia yang telah dipelajari disimpulkan, 

guru memberikan tes formatif kepada siswa yang harus dikerjakan secara individu. 

Pemberian tes formatif kepada siswa merupakan langkah ketiga dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Kegiatan yang dilakukan setelah siswa selesai mengerjakan tes 

formatif ialah guru dan siswa bersama-sama membahas hasil tes formatif untuk 

penilaian. Penilaian ini digunakan untuk menghitung skor kemajuan individual yang 

dibandingkan dengan kemampuan awal siswa. Menghitung skor kemajuan individual 

siswa merupakan langkah keempat model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Skor 

kemajuan individual yang diperoleh siswa akan dijumlahkan dengan skor kemajuan 

individual siswa lain dalam satu kelompok. Jumlah skor kemajuan individual siswa 

dibagi dengan jumlah siswa dalam satu kelompok untuk mengetahui hasil rata-rata skor 

kemajuan individual dalam kelompok. Hasil rata-rata skor kemajuan individual dalam 

kelompok digunakan sebagai acuan pemberian penghargaan untuk tim. Pemberian 

penghargaan atau rekognisi tim merupakan langkah kelima model pembelajaran 
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kooperatif tipe STAD. Penghargaan diberikan jika rata-rata skor kemajuan individual 

dalam kelompok memenuhi kriteria tertentu. 

Pembelajaran mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD diakhiri dengan guru melakukan 

refleksi dan tindak lanjut pembelajaran. Refleksi dilakukan dengan guru bertanya 

kepada siswa tentang materi yang telah dipelajari. Tindak lanjut dilakukan dengan guru 

memberi tugas pekerjaan rumah yang dapat berupa mencari pengumuman di televisi 

maupun di media cetak. Pembelajaran ditutup dengan berdoa bersama dan guru 

mengucapkan salam. 

2.1.16 Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD mempunyai beberapa kelebihan. 

Soewarso (1998) dalam Arisna (2010: 34-35) menyatakan beberapa keuntungan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai berikut:  

(1) Model pembelajaran kooperatif membantu siswa mempelajari isi materi 
pelajaran yang sedang dibahas. 

(2) Adanya anggota kelompok lain yang menghindari kemungkinan siswa 
mendapat nilai rendah, karena dalam tes lisan siswa dibantu oleh 
anggota kelompoknya. 

(3) Pembelajaran kooperatif menjadikan siswa mampu belajar berdebat, 
belajar mendengarkan pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal yang 
bermanfaat untuk kepentingan bersama-sama. 

(4) Pembelajaran kooperatif menghasilkan pencapaian belajar siswa yang 
tinggi menambah harga diri siswa dan memperbaiki hubungan dengan 
teman sebaya. 

(5) Hadiah atau penghargaan yang diberikan akan memberikan dorongan 
bagi siswa untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. 

(6) Siswa yang lambat berpikir dapat dibantu untuk menambah ilmu 
pengetahuan. 

(7) Pembentukan kelompok-kelompok kecil memudahkan guru untuk 
memonitor siswa dalam belajar bekerja sama. 
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD baik untuk diterapkan dalam pembelajaran. Model pembelajaran 

ini menekankan pada aktivitas siswa dan interaksi antarsiswa. Setiap anggota kelompok 
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diarahkan untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi 

pelajaran sehingga aktivitas dan hasil belajar dapat meningkat. 

 

2.2  Kajian Empiris 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD sudah banyak digunakan dalam 

berbagai penelitian, baik penelitian tindakan kelas maupun penelitian eksperimen. Salah 

satu penelitian menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD telah 

dilaksanakan oleh Rizkiyana Prihdayanti. Judul penelitiannya adalah ”Penerapan 

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V 

Materi Memainkan Lagu dengan Alat Musik Melodis di SD Negeri Kalinyamat Wetan 

3 Kota Tegal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Pada siklus I 

ketuntasan belajar baru mencapai 62,22% dengan nilai rata-rata kelas 72,45, aktivitas 

belajar siswa 63,33% dengan nilai performansi guru 75,03. Sedangkan pada siklus II 

ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 87,12%, dengan nilai rata-rata kelas 77,94. 

Aktivitas belajar siswa meningkat menjadi 91,66%. Performansi guru dalam 

pembelajaran mencapai nilai 90,77. 

Penelitian lain dengan model kooperatif tipe STAD dilakukan oleh Mutaslimah 

dengan judul “Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD pada Mata Pelajaran IPS di SD Negeri 2 

Pasir Pemalang”. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hasil 

penelitian pada siklus I, persentase ketuntasan belajar mencapai 66,92% dengan nilai 

rata-rata kelas 67,92. Persentase aktivitas belajar siswa 68,54% dan nilai performasi 
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guru 73,61. Pada siklus II, persentase ketuntasan belajar klasikal mencapai 87,50% 

dengan nilai rata-rata kelas 73,75. Persentase aktivitas belajar 81,04% dan nilai 

performansi guru 83,84. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I 

ke siklus II. Persentase ketuntasan belajar meningkat sebesar 20,83%, rata-rata nilai 

meningkat sebesar 5,83, sedangkan persentase aktivitas belajar siswa meningkat sebesar 

12,50% dan nilai performansi guru meningkat sebesar 10,23. 

Penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya merupakan penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini karena masing-masing penelitian menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti dikhususkan untuk mengatasi masalah 

pembelajaran Bahasa Indonesia materi Mendengarkan Pengumuman pada kelas IV SD 

Negeri 2 Karangpucung Purbalingga. Menurut peneliti, model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD juga dapat diterapkan untuk mengatasi masalah pembelajaran Bahasa 

Indonesia pada materi mendengarkan pengumuman kelas IV SD Negeri 2 

Karangpucung Purbalingga. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang wajib 

dikuasai siswa di semua jenjang pendidikan, baik sekolah dasar, menengah, maupun 

perguruan tinggi. Hal ini disebabkan Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat. Penggunaan Bahasa Indonesia di lingkungan keluarga, misalnya untuk 
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berkomunikasi antaranggota keluarga. Sementara penggunaan Bahasa Indonesia di 

lingkungan sekolah, misalnya untuk berkomunikasi baik antara guru dengan siswa, 

siswa dengan siswa, maupun guru dengan guru. Di dalam kehidupan bermasyarakat, 

penggunaan Bahasa Indonesia juga diperlukan untuk berkomunikasi antarwarga 

masyarakat.  

Mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kenyataannya memang sudah diberikan di 

jenjang sekolah dasar. Namun, hal ini tidak membuat semua siswa SD mencapai hasil 

belajar yang baik. Masih banyak siswa yang kurang memahami materi Bahasa 

Indonesia. Salah satu penyebabnya yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah 

masih bersifat konvensional sehingga siswa belum dapat mengembangkan 

kemampuannya secara maksimal. 

Permasalahan tersebut terjadi pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV 

SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga pada materi mendengarkan pengumuman. 

Pembelajaran yang dilaksanakan belum dapat memaksimalkan potensi siswa dalam 

memahami materi dan mengasah keterampilan berbahasa. Motivasi dan aktivitas belajar 

siswa pun masih rendah. Akibatnya, terdapat beberapa siswa yang belum mencapai 

KKM pada materi mendengarkan pengumuman. Untuk menangani permasalahan 

tersebut, perlu dilakukan perubahan pada bentuk penyampaian materi. Penggunaan 

model konvensional sebaiknya diubah agar siswa menjadi lebih terampil berbahasa 

sehingga hasil belajarnya dapat meningkat. 

Peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk digunakan 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi mendengarkan pengumuman. Model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD diharapkan dapat membuat siswa lebih aktif dan 
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meningkatkan motivasi belajar siswa. Salah satu alasan yang mendukung pernyataan 

terebut yaitu dalam model pembelajaran ini terdapat penghargaan bagi tim atau 

kelompok terbaik. Oleh karena itu, siswa tidak akan jenuh dan menjadi bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD diharapkan akan meningkatkan hasil pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV 

SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga. 

Berdasarkan paparan di atas dan teori yang telah diuraikan sebelumnya, 

diperoleh alur kerangka berpikir dalam sebuah skema sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  Skema Kerangka Berpikir 

Pelaksanaan 
Setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, diharapkan dalam 
proses pembelajaran terjadi kegiatan sebagai berikut: 
1. Guru tidak terlalu memegang penuh proses pembelajaran (student centered) 
2. Siswa aktif dalam pembelajaran. 
3. Siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran, karena pembelajaran yang bervariasi. 

Kondisi Akhir  
1. Hasil belajar diharapkan dapat meningkat. 
2. Aktivitas siswa diharapkan dapat meningkat pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 
3. Performansi guru diharapkan dapat meningkat. 
4. Semua siswa diharapkan tuntas KKM dalam evaluasi pembelajaran.  

Kondisi Awal 
1. Guru memegang penuh pembelajaran (teacher centered) karena cenderung 

menggunakan metode konvensional. 
2. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 
3. Siswa kurang tertarik mengikuti pembelajaran karena pembelajaran kurang 

bervariasi. 
4. Sebagian besar siswa tidak mencapai KKM dalam evaluasi pembelajaran 
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2.4   Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

“Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan proses dan 

hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga pada materi 

mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia.” 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). “Penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar yang berupa sebuah tindakan 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama” (Arikunto, 

Suhardjono, dan Supardi 2009: 3). Penelitian ini direncanakan dalam bentuk siklus, 

setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Setiap siklus meliputi perencanaan (planning), 

aksi atau tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi (reflection). 

Prosedur dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

3.1.1 Perencanaan Tindakan 

Menurut Arikunto, Suhardjono, dan Supardi (2009: 17), “pada tahap 

perencanaan ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, 

dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan.” Perencanaan merupakan hal yang penting 

dalam sebuah penelitian. Pada perncanaan, peneliti akan menggambarkan semua yang 

akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Perencanaan harus dibuat dengan sebaik 

mungkin agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini peneliti melakukan semua kegiatan yang telah direncanakan. 

Arikunto, Suhardjono, dan Supardi (2009: 18) berpendapat mengenai “pelaksanaan 

tindakan, yaitu pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan isi 
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rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas.” Penelitian tindakan akan dilakukan 

setelah seminar proposal dan setelah dilakukan revisi proposal, serta pembuatan 

instrumen penelitian. Penelitian dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. 

Berdasarkan jadwal, pengambilan data dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan 

Mei.  

3.1.3 Observasi  

Tarmudi (2012) menyatakan bahwa  “istilah observasi berasal dan bahasa Latin 

yang berarti ”melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan 

memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan 

mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.”  

Observasi dapat dilakukan dalam pelaksanaan tindakan yakni pada saat 

pembelajaran berlangsung. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui jalannya 

kegiatan penelitian. Observasi dilakukan oleh peneliti dan juga dapat dibantu oleh guru 

kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga. 

3.1.4 Refleksi  

Kegiatan refleksi dilakukan berdasarkan hasil observasi dari pelaksanaan 

kegiatan. Refleksi bertujuan untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan 

berhasil atau tidak. Melalui refleksi peneliti juga dapat mengetahui faktor keberhasilan 

ataupun kegagalan dari penelitian. Menurut Arikunto, Suhardjono, dan Supardi (2009 : 

19), “refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan.” 
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3.2  Siklus Penelitian 

 Penelitian direncanakan akan dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklusnya 

terdiri dari 2 pertemuan dan setiap pertemuannya terdapat tes formatif. Setiap 

pertemuannya membutuhkan waktu 2 x 35 menit. Jadi keseluruhannya membutuhkan 

waktu 8 x 35 menit. Sebelum tindakan dilaksanakan diadakan pre test dan setelah 

tindakan dilaksanakan  diadakan post test. Sebelum dan setelah tindakan dilaksanakan 

juga diadakan penyebaran angket respon siswa. Setiap siklus melalui 4 tahapan yaitu, 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

3.2.1 Siklus I 

Siklus I terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. Uraian secara lebih rinci dari 4 tahapan siklus I dapat dibaca pada penjelasan 

berikut: 

3.2.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  

(1) Mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah dan mengembangkan 

pemecahan masalah. 

(2) Merencanakan serta membuat rencana pelaksanaan pembelajaran materi 

mendengarkan pengumuman dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

(3) Merancang dan membuat media dan bahan pembelajaran yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

(4) Menyusun  lembar kerja siswa, lembar pengamatan aktivitas siswa dan 

performansi mengajar. 
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(5) Menyusun soal pre test dan post test beserta kisi-kisinya. 

(6) Menyusun angket untuk mengetahui motivasi siswa. 

(7) Menyusun tes formatif beserta kisi-kisinya. 

3.2.1.2 Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

(1) Mengadakan pre test, pengisian angket kemudian menilai hasil pre test dan 

angket . 

(2) Melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat dalam tahap 

perencanaan. 

(3) Menyiapkan media, bahan pengajaran dan lembar kerja siswa sesuai dengan apa 

yang ada dalam rencana pelaksanan pembelajaran. 

(4) Melakukan tes formatif pada setiap akhir pertemuan. 

(5) Melakukan tindak lanjut pembelajaran, baik pemberian PR maupun tugas yang 

lain. 

3.2.1.3 Observasi 

Observasi merupakan kegiatan mengamati sesuatu, dalam hal ini mengamati 

proses pembelajaran yang berlangsung dari awal sampai akhir pembelajaran. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dalam observasi meliputi kegiatan sebagai berikut : 

(1) Melaksanakan pengamatan terhadap performansi guru dalam pembelajaran 

mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui model  

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Karangpucung Purbalingga. Pengamatan dilakukan oleh obsever atau pengamat, 

dalam hal ini peneliti meminta bantuan guru kelas IV SD Negeri 2 

Karangpucung. 
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(2) Melaksanakan pengamatan terhadap aktivitas siswa kelas IV SD Negeri 2 

Karangpucung Purbalingga dalam pembelajaran mendengarkan pengumuman 

mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui model  pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 

3.2.1.4 Refleksi  

Hasil dari observasi kemudian akan direfleksi untuk menentukan tindaklanjut. 

Apabila hasil refleksi dari observasi siklus I kurang memuaskan dan hasil tes formatif 

siswa masih ada yang di bawah KKM maka akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan 

siklus II. Kegiatan secara lebih rinci yaitu sebagai berikut:  

(1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus I. 

(2) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I. 

(3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I. 

(4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 

3.2.2 Siklus II 

Siklus II terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. Uraian secara lebih rinci dari 4 tahapan siklus I dapat dibaca pada penjelasan 

berikut: 

3.2.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

(1) Merencanakan pembelajaran materi mendengarkan pengumuman dengan acuan 

hasil refleksi siklus I. 

(2) Merancang media yang digunakan dalam proses pembelajaran. 
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(3) Menyusun lembar kerja siswa, lembar pengamatan aktivitas siswa, dan 

performansi guru dalam pembelajaran. 

(4) Menyusun tes formatif beserta kisi-kisinya. 

3.2.2.2 Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

(1) Melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran baru berdasarkan refleksi 

siklus I. 

(2) Menyiapkan media, bahan pengajaran dan lembar kerja siswa. 

(3) Melakukan tes formatif  pada setiap akhir pertemuan. 

(4) Melakukan tindak lanjut pembelajaran, dapat berupa pemberian PR atau tugas 

yang lain. 

(5) Mengadakan post test dan menilai hasil post test, jika pada siklus II 

menunjukkan peningkatan keberhasilan tindakan. 

(6) Mengadakan pengisian angket untuk mengetahui motivasi siswa. 

3.2.2.3 Observasi 

Observasi merupakan kegiatan mengamati sesuatu, dalam hal ini mengamati 

proses pembelajaran yang berlangsung dari awal sampai akhir pembelajaran. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dalam observasi meliputi kegiatan sebagai berikut: 

(1) Melaksanakan pengamatan terhadap performansi guru dalam pembelajaran 

mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui model  

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Karangpucung Purbalingga. Pengamatan dilakukan oleh obsever atau pengamat, 
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dalam hal ini peneliti meminta bantuan guru kelas IV SD Negeri 2 

Karangpucung Purbalingga. 

(2) Melaksanakan pengamatan terhadap aktivitas siswa kelas IV SD Negeri 2 

Karangpucung Purbalingga dalam pembelajaran mendengarkan pengumuman 

mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui model  pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 

3.2.2.4 Refleksi  

Hasil dari observasi kemudian direfleksi untuk menentukan tindak lanjut. 

Apabila hasil dari observasi pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan aktivitas 

dan hasil belajar siswa serta performansi guru maka tindakan penelitian dikatakan 

berhasil. Namun, jika aktivitas dan hasil belajar siswa, serta performansi guru pada 

siklus II masih belum memenuhi indikator keberhasilan, maka tindakan penelitian 

dikatakan tidak berhasil. Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa setelah 

tindakan pembelajaran dilakukan post test.  

 

3.3  Subjek Penelitian 

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa dan guru kelas IV SD 

Negeri 2 Karangpucung Purbalingga. Jumlah siswa kelas tersebut adalah sebanyak 18 

siswa, yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Mereka berasal dari 

dusun yang berbeda-beda, sehingga mereka cenderung mengelompok berdasarkan 

dusunnya masing-masing. Tingkat kemampuan mereka heterogen, ada yang tinggi, 

sedang, dan rendah. Pada penelitian ini peneliti berperan sebagai guru kelas IV SD 

Negeri 2 Karangpucung Purbalingga sebagai pelaksana tindakan. 
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3.4  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Kecamatan 

Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Peneliti memilih SD ini sebagai tempat penelitian 

karena subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung. 

Penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Karangpucung karena peneliti sudah pernah 

mengajar di sekolah tersebut.  

3.5 Objek Penelitian 

Objek yang diteliti pada penelitian ini difokuskan pada pengaruh penerapan   

model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap peningkatkan proses dan hasil 

belajar siswa serta performansi guru.   

 

3.6  Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai jenis dan sumber data dalam penelitian 

ini. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data 

kuantitatif. Untuk mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif maka harus dilakukan 

pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi tes dan nontes. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

data kualitatif. Sugiyono (2010: 14-15) berpendapat mengenai data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. Data kuantitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil tes 

formatif siswa, hasil pre test dan hasil post test. Sementara itu, data kualitatif adalah 

data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kualitatif yang 
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dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan aktivitas siswa, hasil 

pengamatan performansi guru, serta hasil angket respon siswa sebelum dan sesudah 

tindakan penelitian. 

3.6.2 Sumber Data 

(1) Sumber data dari siswa diperoleh dari angket respon siswa, hasil tes formatif, 

hasil pre test, hasil post test, dan pengamatan aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran mendengarkan pengumuman pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas 

IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga. 

(2) Sumber data dari guru diperoleh melalui lembar pengamatan performansi guru 

dengan menggunakan alat penilaian kemampuan guru (APKG) yang terdiri dari 

APKG 1, 2, dan 3. 

(3) Sumber data dari dokumen dapat diperoleh melalui daftar nilai siswa dan 

identitas siswa. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yang meliputi 

teknik tes dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif yaitu 

data hasil belajar siswa. Teknik nontes digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif 

yaitu data aktivitas belajar siswa, performansi guru dalam pembelajaran. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut: 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Teknik tes dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan setiap 

akhir pertemuan, yakni diadakannnya tes formatif. Selain itu, sebelum pelaksanaan 

tindakan diadakan pre test dan setelah pelaksaan tindakan diadakan post test. Tes yang 

digunakan ialah tes tertulis berupa soal uraian objektif tentang materi mendengarkan 
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pengumuman. Penggunaan tes tertulis ini dikarenakan sesuai dengan indikator 

pembelajaran mendengarkan pengumuman. Alat yang digunakan untuk teknis tes ini 

ialah soal uraian objektif tentang materi mendengarkan pengumuman. Peneliti 

menggunakan soal uraian objektif karena sesuai dengan materi mendengarkan 

pengumuman. Jika menggunakan soal pilihan ganda, maka siswa akan sangat mudah 

menjawab soal tersebut. 

3.6.3.2 Teknik Non tes 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik non tes. Teknik nontes yang 

digunakan dalam penelitain ini meliputi observasi dan data dokumen. Teknik nontes 

digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif penelitian. Data kualitatif dalam 

penelitian ini berupa data aktivitas belajar siswa, respon siswa sebelum dan setelah 

tindakan, serta data performansi guru. Untuk mendapatkan data tersebut maka perlu 

dilakukan observasi pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Uraian 

selengkapnya mengenai teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

(1) Observasi 

Pelaksanaan observasi dilakukan oleh peneliti dan guru kelas IV SD Negeri 2 

Karangpucung Purbalingga. Observasi dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas siswa 

dan performansi guru pada saat pembelajaran mendengarkan pengumuman. Peneliti 

mengamati aktivitas siswa sedangkan observer mengamati peneliti dalam perencanaan 

maupun pelaksanaan pembelajaran. 

Observasi terhadap siswa menggunakan instrumen atau alat yang berupa lembar 

pengamatan siswa. Sedangkan Observasi terhadap performansi guru menggunakan 

instrumen yang berupa Alat Penilaian Kompetensi Guru, yang terdiri dari APKG 1, 
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APKG 2, dan APKG 3. 

(2) Dokumen 

Dokumen meliputi identitas dan daftar nilai siswa, serta foto maupun video 

pembelajaran. 

(3)  Angket 

Menurut Arikunto (2002) dalam Akbar (2010: 47), “angket atau kuesioner 

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui”. Angket 

ini diberikan sebelum dan setelah tindakan. Dari teknik tes ini akan diperoleh data 

mengenai respon siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pada materi mendengarkan pengumuman 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini. Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini. Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), (2) instrumen tes, serta (3) instrumen nontes. Uraian selengkapnya 

adalah sebagai berikut: 

3.7.1  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Penelitian ini dilakukan selama dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua 

pertemuan. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, semua kegiatan yang 

akan dilakukan selama pelaksanaan siklus I dan II harus direncanakan. Rencana 
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kegiatan yang akan dilakukan selama pelaksanaan siklus I dan II dapat dibaca pada RPP 

di lampiran 6, 7, 8, dan 9. 

3.7.2 Instrumen Tes 

Untuk mendapatkan data mengenai hasil belajar siswa maka dilakukan tes. Tes 

yang digunakan dalam penellitian ini yakni tes formatif pada setiap akhir pembelajaran.. 

Alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa yaitu soal 

uraian objektif. Soal uraian objektif untuk mengetahui hasil belajar siswa dapat dibaca 

pada lampiran 6, 7, 8, dan 9. Selain itu, juga diadakan tes sebelum dan setelah tindakan 

yaitu dengan mengadakan pre test dan post test. Alat yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data tersebut yaitu soal uraian objektif tentang materi mendengarkan 

pengumuman. Soal yang digunakan untuk pre test dan post test dapat dilihat pada 

lampiran 3. 

3.7.3 Instrumen Nontes 

Untuk mendapatkan data kualitatif penelitian ini maka dilakukan teknik nontes 

yakni observasi. Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi data aktivitas belajar siswa 

dan performansi guru. Instrumen nontes yang digunakan untuk mengumpulkan data 

kualitatif penelitian meliputi: (1) lembar observasi aktivitas belajar siswa, (2) lembar 

observasi performansi guru, dan (3) lembar angket respon siswa sebelum dan setelah 

tindakan. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

3.7.3.1 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Data mengenai aktivitas siswa diperoleh melalui observasi yang dilakukan oleh 

peneliti dalam pembelajaran siklus I dan siklus II. Alat yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data aktivitas belajar siswa yaitu lembar observasi aktivitas belajar 

siswa. Aspek-aspek yang dinilai adalah kesiapan siswa mengikuti kegiatan 
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pembelajaran, kesiapan siswa menerima pelajaran, partisipasi siswa dalam kegiatan 

eksplorasi, partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi 1, partisipasi siswa dalam 

kegiatan elaborasi 2, partisipasi siswa dalam kegiatan konfirmasi serta partisipasi siswa 

dalam kegiatan akhir. Untuk menilai aspek-aspek tersebut maka digunakan deskriptor 

lembar observasi aktivitas belajar siswa. Lembar observasi aktivitas belajar siswa 

berserta deskriptornya dapat dibaca pada lampiran 5. 

3.7.3.2 Lembar Observasi Performansi Guru 

Data mengenai performansi guru diperoleh melalui observasi yang dilakukan 

oleh Samidi, S. Pd. SD dan Cicik Mulyatun, S. Pd, selaku observer pada saat 

pelaksanaan pembelajaran siklus I dan siklus II. Lembar observasi yang digunakan 

untuk mengumpulkan data performansi guru yaitu Alat Penilaian Kompetensi Guru 

(APKG). Aspek-aspek yang diamati meliputi kemampuan guru dalam menyusun RPP, 

pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial. Alat yang digunakan 

untuk menilai kemampuan guru dalam menyusun RPP yaitu APKG 1. APKG 1 dapat 

dibaca pada lampiran 20. Alat yang digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran yakni APKG 2. APKG 2 dapat dibaca pada lampiran 21. Alat 

yang digunakan untuk menilai kompetensi kepribadian dan sosial guru yakni APKG 3. 

APKG 3 dapat dibaca pada lampiran 22. 

3.7.3.3 Lembar Angket Respon Siswa Sebelum dan Setelah Tindakan 

Data mengenai respon siswa diperoleh melalui pemberian angket respon siswa 

yang dilakukan oleh peneliti sebelum dan setelah tindakan. Alat yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengetahui respon siswa yakni lembar angket respon siswa sebelum dan 

setelah tindakan. Indikator yang ingin diketahui peneliti meliputi: (1) pelajaran Bahasa 

Indonesia secara umum, (2) motivasi belajar siswa, (3) tujuan belajar Bahasa Indonesia, 
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(4) belajar mendengarkan pengumuman, serta (5) model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Lembar angket respon siswa dapat dibaca pada lampiran 4. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian yaitu 

sebagai berikut:  

3.8.1 Menentukan Nilai Akhir Belajar Individual Siswa 

Rumus: 

 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir   SM = Skor Maksimal 

SP = Skor Perolehan    

(Poerwanti dkk. 2008: 6-6) 

3.8.2 Menentukan Rata-Rata Hasil Belajar Kelas  

          Rumus:  

 

Keterangan: 

NR = Nilai Rata-Rata 

NA = Nilai Akhir Siswa 

SN = Jumlah Siswa Keseluruhan 

(Sudjana 2009: 109) 

3.8.3 Menentukan Persentase Tuntas Belajar Klasikal 
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  Keterangan: 

  TK = Tuntas Klasikal 

3.8.4 Menentukan Skor Keaktifan Belajar Siswa 

Penentuan skor keaktifan belajar siswa dapat menggunakan rumus di bawah ini: 

 

Skor keaktifan yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan skor dan 

kriteria menurut Poerwanti dkk. (2008: 7-8). Skor dan kriteria tersebut tercantum pada 

tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Rentang Skor dan Kriteria Aktivitas Siswa 

No. Rentang Skor Kriteria 
1. 80 – 100 Sangat Aktif 
2. 60 – 80 Aktif 
3. 40 – 60 Cukup Aktif 
4. 20 – 40 Kurang Aktif 
5. 0 - 20 Sangat Kurang Aktif 

 

3.8.5 Menentukan penilaian performansi guru 

Penilaian performasi guru diperoleh dengan instrumen Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG) yang terdiri dari APKG 1, APKG 2, dan APKG 3. APKG 1 

digunakan untuk menilai kemampuan guru merencanakan pembelajaran, APKG 2 

digunakan untuk menilai kemampuan guru melaksanakan pembelajaran, dan APKG 3 

digunakan untuk menilai kompetensi kepribadian dan sosial guru. Rumusnya ialah 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 
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  N1  = Nilai Penyusunan Perencanaan Pembelajaran 

  N2 = Nilai Pelaksanaan Pembelajaran 

  N3 = Nilai Kompetensi Kepribadian dan Sosial 

Persyaratan lulus untuk nilai  penyusunan perencanaan pembelajaran yakni 

skor terendah 23 dengan nilai 71. Sedangkan persyaratan lulus untuk nilai pelaksanaan 

pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial yakni skor terendah 28,4 dengan 

nilai 71. Skor yang telah diperoleh dikonversikan ke nilai dengan menggunakan tabel 

konversi dan nilai kemampuan guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, dan kompetensi kepribadian dan sosial guru. Tabel konversi skor dan 

nilai tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3. 

 

Tabel 3.2. Konversi Skor dan Nilai Kemampuan Guru Merencanakan Pembelajaran 

Skor Nilai  Skor Nilai 
1 3 17 53,125 
2 6,25 18 56,25 
3 9,375 19 59,375 
4 12,5 20 62,5 
5 15,625 21 65,625 
6 18,75 22 68,75 
7 21,875 23 71, 875 
8 25 24 75 
9 28,125 25 78, 125 

10 31,25 26 81, 25 
11 34, 375 27 84,375 
12 37,5 28 87,5 
13 40,625 29 90,625 
14 43,75 30 93,75 
15 46,875 31 96, 875 
16 50 32 100 

 

Tabel. 3.3. Konversi Skor dan Nilai Kemampuan Guru Melaksanakan Pembelajaran dan 
Kompetensi Kepribadian dan Sosial Guru 

   
Skor Nilai  Skor Nilai 

1 2,5 21 52,5 
2 5 22 55 
3 7,5 23 57,5 
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4 10 24 60 
5 12,5 25 62,5 
6 15 26 65 
7 17,5 27 67,5 
8 20 28 70 
9 22,5 29 72,5 

10 25 30 75 
11 27,5 31 77,5 
12 30 32 80 
13 32,5 33 82,5 
14 35 34 85 
15 37,5 35 87,5 
16 40 36 90 
17 42,5 37 92,5 
18 45 38 95 
19 47,5 39 97,5 
20 50 40 100 

Setelah nilai akhir diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan sistem penilaian 

akademik Universitas Negeri Semarang (2008: 49), dengan menggunakan rentang 

penilaian sebagaimana tersaji pada tabel 3.4. 

 
Tabel 3.4. Konversi Nilai Angka ke Nilai Huruf 

Nilai Angka Nilai Huruf 

> 85 – 100 A 

> 80 – 85  AB 

> 70 – 80  B 

> 65 – 70 BC 

> 60 – 65  C 

> 55 – 60  CD 

> 50 – 55  D 

<  50 E 
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3.9 Indikator Keberhasilan 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikatakan berhasil dalam 

meningkatkan proses dan hasil pembelajaran mendengarkan pengumuman mata 

pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga, jika: 

3.9.1 Hasil belajar siswa 

(1) Rata-rata kelas minimal 65, sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang 

telah ditetapkan oleh guru kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga. 

(2) Persentase tuntas belajar klasikal minimal 75% yaitu minimal 75% siswa 

mendapatkan nilai akhir ≥ 65, sesuai dengan ketuntasan belajar ideal yang 

ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

3.9.2 Keaktifan siswa  

(1) Ketidakhadiran siswa maksimal 25%. 

(2) Rata-rata keaktifan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran memperoleh 

nilai > 61 dengan kriteria aktif.  

3.9.3 Performansi guru 

Nilai akhir performansi guru minimal mendapat nilai 71 dengan kriteria baik. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1    Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil: (1) pre test; (2) post test; (3) penyebaran 

angket respon siswa sebelum dan setelah tindakan; (4) tes formatif pada setiap akhir 

pertemuan; (5) observasi aktivitas belajar siswa; dan (6) observasi performansi guru di 

setiap pertemuan siklus I dan siklus II. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 27 

April 2012 – 26 Mei 2012 di SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga. 

4.1.1   Deskripsi Data Pratindakan 

Data pratindakan terdiri dari hasil pre test dan angket respon siswa sebelum 

tindakan. Pre test sebelum tindakan dilaksanakan pada hari Jumat, 27 April 2012. 

Peneliti memberikan soal pre test yang harus dikerjakan siswa yang berupa soal-soal 

materi mendengarkan pengumuman. Tujuan diadakannya pre test yaitu untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa sebelum pelaksanaan tindakan pembelajaran. Nilai 

pre test ini digunakan sebagai nilai dasar dalam menentukan poin peningkatan individu 

dan digunakan juga untuk menentukan pembagian kelompok siswa. Hasil pre test  dapat 

dilihat pada tabel 4.1. Data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 25. 

Tabel 4.1. Nilai  Pre test Mendengarkan Pengumuman 

Hasil Pre test Jumlah Siswa Persentase 

Nilai < 65 

Nilai ≥ 65 

17 

1 

94,44% 

5,55% 

Rata-rata Nilai 670,20 : 18 = 37,20 

Tidak Tuntas KKM 

 Tuntas KKM 

17 

1 

94,44% 

5,55% 
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Hasil pre test menunjukkan bahwa siswa belum menguasai materi yang akan 

diajarkan karena dari 18 siswa hanya 1 siswa yang mencapai KKM. Dari perolehan nilai 

pre test dihasilkan nilai rata-rata hasil belajar siswa yaitu 37,20. Nilai terendah yang 

diperoleh adalah 11,40, sedangkan nilai tertinggi adalah 67,80. Dari hasil tes ini 

diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 5,55% (1 siswa) dan siswa yang 

belum tuntas belajar sebesar 94,55% (17 siswa). Data selengkapnya dapat dibaca pada 

lampiran. Selain mengadakan pre test untuk siswa, peneliti juga mengadakan 

penyebaran angket respon siswa terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia sebelum 

tindakan. Penyebaran angket ini dilaksanakan pada hari Jumat, 27 April 2012. Hasil dari 

pengisian angket menunjukkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran Bahasa 

Indonesia sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai 58,05. Data 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 26. 

 

Tabel 4.2. Hasil Penilaian Angket Respon Siswa Sebelum Tindakan 

No Aspek yang Diamati 
Rata-rata Skor 

Perolehan Siswa 
Nilai 

1. Pelajaran Bahasa Indonesia Secara Umum 2,83 70,75 
2. Motivasi Belajar Siswa 3 75 
3. Tujuan Belajar Bahasa Indonesia 3,5 87,5 
4. Belajar Mendengarkan Pengumuman 1,28 32 
5. Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 1 25 

Jumlah 11,61 290,25 
Rata-rata 2,322 58,05 
Nilai 58,05 58,05 
Kriteria Penilaian Cukup Baik  

 

4.1.2   Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus I memuat beberapa hasil penelitian. 

Hasil penelitian berupa paparan hasil belajar siswa dan pengamatan selama proses 
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pembelajaran. Hasil belajar siswa diperoleh melalui teknik tes, yaitu tes formatif pada 

setiap akhir pertemuan pembelajaran. Hasil pengamatan selama proses pembelajaran 

meliputi hasil pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru. 

4.1.2.1 Deskripsi Hasil Belajar 

Hasil belajar pada siklus I diperoleh dari tes formatif pada setiap akhir 

pembelajaran. Siklus I terdiri dari 2 pertemuan, pertemuan pertama dilaksanakan  pada 

hari Sabtu, 28 April 2012 dan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Mei 

2012.  

Hasil belajar siklus I pertemuan I dan pertemuan II dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24. 

 
Tabel 4.3. Nilai Hasil Belajar Mendengarkan Pengumuman Siklus I 

Hasil Belajar 
Pertemuan I Pertemuan II 

Jumlah Siswa Persentase Jumlah Siswa Persentase 
Nilai < 65 
Nilai ≥ 65 

7 
11 

38,89% 
61,11% 

8 
10 

44,44% 
55,56% 

Rata-rata Nilai 1249 : 18 = 69,39 1273,5 : 18 = 70,75 
Tidak Tuntas 
Belajar 
Tuntas Belajar 

7 
11 

38,89% 
61,11% 

8 
10 

44,44% 
55,56% 

 

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa persentase tuntas belajar klasikal siswa 

pada pertemuan I sebesar 61,11% dengan rata-rata nilai sebesar 69,39. Sementara itu, 

pada pertemuan II siswa yang mencapai KKM sebanyak 55,55% dengan rata-rata nilai 

sebesar 70,75. Dengan demikian, rata-rata persentase tuntas belajar klasikal pada siklus 

I sebesar 58,33% dan rata-rata nilai hasil belajar pada siklus I sebesar 70,07. Hal ini 

berarti bahwa hasil belajar siswa belum mencapai indikator keberhasilan karena 

persentase siswa yang mencapai nilai ≥ 65 kurang dari 75% dari jumlah seluruh siswa.  
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Hasil belajar yang diperoleh siswa pada setiap pertemuan digunakan untuk 

menghitung skor perkembangan. Skor perkembangan siswa pada siklus I dapat dilihat 

pada tabel yang terdapat di lampiran 8 dan 9. Berdasarkan tabel, pada pertemuan 

pertama siklus I, seluruh kelompok mendapat penghargaan sebagai kelompok super 

karena rata-rata skor perkembangan siswa dalam kelompok cukup tinggi. Pada 

pertemuan kedua siklus I, rata-rata skor perkembangan siswa dalam kelompok 

mengalami penurunan. Kelompok yang meraih penghargaan kelompok baik adalah 

kelompok Blueberry, sedangkan kelompok yang meraih penghargaan kelompok hebat 

adalah kelompok Apel dan Anggur. Sementara itu, kelompok Mangga tidak 

mendapatkan penghargaan karena rata-rata skor perkembangan siswa dalam kelompok 

belum mencukupi. 

4.1.2.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

 Data ini diperoleh dari pengamatan terhadap aktivitas siswa dan performansi 

guru dalam pembelajaran. Dalam mengumpulkan data ini, peneliti menggunakan teknik 

nontes. Peneliti menggunakan lembar aktivitas siswa untuk mengamati aktivitas siswa 

selama pembelajaran. Untuk mengamati performansi guru peneliti menggunakan Alat 

Penilaian Kompetensi Guru (APKG). Pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh guru kelas III dan IV SD 

Negeri 2 Karangpucung. Pengamatan aktivitas siswa dan performasi guru dilakukan 

dari awal sampai akhir pembelajaran. 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran dapat 

dilihat pada tabel 4.4. Data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 15 dan 16. 
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Tabel 4.4. Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Siklus I 

No Aspek yang Diamati Pertemuan Rata-
rata Persentase 1 2 

1. Kesiapan siswa mengikuti 
kegiatan pembelajaran. 100 98,61 99,30 99,30% 

2. Kesiapan siswa menerima 
pelajaran. 75 75 75 75% 

3. Partisipasi siswa dalam 
kegiatan eksplorasi. 54,17 59,72 56,94 56,94% 

4. Partisipasi siswa dalam 
kegiatan elaborasi 1. 61,11 59,72 60,41 60,41% 

5. Partisipasi siswa dalam 
kegiatan elaborasi 2. 100 100 100 100% 

6. Partisipasi siswa dalam 
kegiatan konfirmasi. 86,11 83,33 84,72 84,72% 

7. Partisipasi siswa dalam 
kegiatan akhir. 75 100 87,5 87,5% 

Jumlah 551,38 576,38 563,87 563,87% 
Rata-rata 78,76 82,33 80,55 80,55% 

Nilai 78,76 82,33 80,55 80,55% 

Kriteria Penilaian Aktif Sangat 
Aktif 

Sangat 
Aktif  

 

Berdasarkan tabel 4.4., dapat diketahui bahwa secara garis besar siswa sudah 

cukup aktif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa aspek yang persentasenya tinggi, 

bahkan salah satunya meraih nilai sempurna. Namun, terdapat pula beberapa aspek 

dengan persentase yang masih rendah. 

Kesiapan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran tergolong sangat baik, karena 

99,30% siswa sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Tetapi, persentase kesiapan 

siswa menerima pelajaran hanya 75%. Siswa terlihat belum sepenuhnya siap menerima 

pelajaran yang akan disampaikan karena terdapat beberapa siswa yang bergurau dengan 

temannya. Sementara itu, keaktifan siswa berpartisipasi dalam kegiatan eksplorasi 

tergolong masih rendah karena hanya 56,94% siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan 

eksplorasi. Keaktifan siswa dalam berpartisipasi dalam kegiatan elaborasi 1 tergolong 

aktif karena 60,41% siswa sudah berpartisipasi dalam kegiatan elaborasi 1. Pada 
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kegiatan elaborasi 2, siswa tergolong sangat aktif karena 100% siswa sudah 

berpartisipasi dalam kegiatan ini. Partisipasi siswa dalam kegiatan konfirmasi tergolong 

sangat aktif karena 84,72% siswa sudah berpartisipasi dalam kegiatan konfirmasi. 

Partisipasi siswa dalam kegiatan akhir juga tergolong sangat aktif karena 87,5% siswa 

sudah berpartisipasi dalam kegiatan akhir.  

Berdasarkan tabel 4.4., dapat diketahui bahwa aktivitas belajar siswa pada saat 

pembelajaran sudah sangat baik karena nilai rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus 

I mencapai 80,55%. 

4.1.2.2.2 Hasil Observasi Performansi Guru 

Hasil penilaian kemampuan guru dalam merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.5. Data selengkapnya dapat 

dibaca pada lampiran 20. 

 

Tabel 4.5. Hasil Penilaian Kemampuan Guru Merencanakan Pembelajaran Siklus I 

No Aspek yang Diamati Pertemuan Rata-rata Nilai 1 2 
1. Indikator Pembelajaran 4 4 4 100 
2. Tujuan Pembelajaran 3 4 3,5 87,5 
3. Materi Ajar 2 3 2,5 62,5 
4. Alokasi Waktu 4 4 4 100 
5. Metode Pembelajaran 4 3 3,5 87,5 
6. Kegiatan Pembelajaran 2 2 2 50 
7. Penilaian 3 4 3,5 87,5 
8. Sumber Belajar/Media 4 4 4 100 

Jumlah 26 28 27 675 
Rata-rata 3,25 3,5 3,375 84,375 
Nilai Angka 81,25 87,5 84,375 84,375 

Perdikat Lebih dari 
baik 

Baik 
sekali 

Lebih 
dari baik 

Lebih 
dari baik 

 

Hasil observasi terhadap perencanaan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan guru menyusun 
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indikator pembelajaran dalam RPP memperoleh predikat baik sekali dengan perolehan 

nilai 100. Pada kemampuan menyusun tujuan pembelajaran, guru memperoleh nilai 

87,50 dengan predikat baik sekali. Sementara itu, guru mendapatkan nilai 62,50 dengan 

predikat lebih dari cukup pada aspek materi ajar. Nilai yang diperoleh pada aspek 

alokasi waktu yaitu 100 dengan predikat baik sekali. Kemampuan guru menerapkan 

metode pembelajaran juga memperoleh predikat baik sekali dengan nilai 87,50. Namun, 

aspek kegiatan pembelajaran guru hanya mendapat nilai 50 dengan predikat kurang. 

Sementara itu, pada aspek penilaian mendapatkan 87,50 dengan predikat baik sekali. 

Aspek sumber belajar/media juga memperoleh predikat baik sekali dengan nilai 100. 

Dari data tersebut, diperoleh rata-rata 84,38 dengan kriteria lebih dari baik. 

Hasil penilaian kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus 

I dapat dilihat pada tabel 4.6. Data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 21. 

 
Tabel 4.6. Hasil Penilaian Kemampuan Guru Melaksanakan Pembelajaran Siklus I 

No Aspek yang Diamati Pertemuan Rata-
rata Nilai 1 2 

1. Kegiatan Pendahuluan 4 4 4 100 
2. Eksplorasi 1 3 2 50 
3. Elaborasi 1 4 3 3,5 87,5 
4. Elaborasi 2 3 4 3,5 87,5 
5. Konfirmasi 1 3 3 3 75 
6. Konfirmasi 2 3 3 3 75 
7. Kemampuan mengelola kelas 3 3 3 75 
8. Ketepatan antar waktu dan materi pelajaran 2 2 2 50 
9. Menyampaikan materi sesuai dengan 

hierarki belajar dan karakter siswa 4 4 4 100 

10. Kegiatan Penutup 2 3 2,5 62,5 
Jumlah 29 32 30,5 762,5 
Rata-rata 2,9 3,2 3,05 76,25 
Nilai 72,5 80 76,25 76,25 
Kriteria Penilaian Baik Baik Baik Baik 

 

Hasil observasi terhadap performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

dapat dilihat pada tabel 4.6. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada 
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aspek kegiatan pendahuluan guru memperoleh nilai 100 dengan predikat baik sekali. 

Pada aspek eksplorasi, kemampuan guru berpredikat kurang dengan nilai 50. Pada 

aspek elaborasi 1, guru memperoleh nilai 87,50 dengan predikat baik sekali. Pada aspek 

elaborasi 2, kemampuan guru juga memperoleh predikat baik sekali dengan nilai 87,50. 

Nilai yang diperoleh guru pada aspek konfirmasi 1 yaitu 75,00 dengan predikat baik. 

Pada aspek konfirmasi 2 juga kemampuan guru juga berpredikat baik dengan nilai 

75,00. Namun, pada aspek ketepatan antarwaktu dan materi pelajaran, guru hanya 

memperoleh nilai 50 sehingga berpredikat kurang. Sementara itu, pada aspek 

menyampaikan materi seseuai dengan hirarki belajar dan karakter siswa, guru 

memperoleh nilai 100 dengan predikat baik sekali. Pada aspek kegiatan penutup, guru 

hanya memperoleh nilai 62,50 dengan predikat cukup. Dari data tersebut diperoleh rata-

rata nilai sebesar 76,25 dengan predikat baik. 

Hasil penilaian kompetensi kepribadian dan sosial pada siklus I dapat dilihat 

pada tabel 4.7. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 22. 

 

Tabel 4.7. Hasil Penilaian Kompetensi Kepribadian dan Sosial Guru Siklus I 

No Aspek yang Diamati Pertemuan Rata-
rata Nilai 1 2 

1. Ketaatan dalam Menjalankan Ajaran 
Agama 4 4 4 100 

2. Tanggung Jawab 1 2 1,5 37,5 
3. Kejujuran 4 4 4 100 
4. Kedisiplinan 3 3 3 75 
5. Keteladanan 4 4 4 100 
6. Etos Kerja 4 4 4 100 
7. Inovasi dan Kreativitas 4 4 4 100 
8. Kemampuan Menerima Kritik dan Saran 4 4 4 100 
9. Kemampuan Berkomunikasi 2 2 2 50 
10. Kemampuan Bekerja Sama 4 4 4 100 

Jumlah 34 35 34,5 862,5 
Rata-rata 3,4 3,5 3,45 86,25 

Nilai 85 87,5 86,25 86,25 

Kriteria Penilaian Lebih 
dari baik 

Baik 
sekali 

Baik 
sekali 

Baik 
sekali 
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Hasil observasi terhadap performansi guru untuk menilai kepribadian dan sosial 

dapat dilihat pada tabel 4.7. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada aspek 

ketaatan dalam menjalankan ajaran agama guru memperoleh nilai 100 dengan predikat 

baik sekali. Pada aspek tanggung jawab, guru memperoleh predikat gagal dengan nilai 

37,5. Pada aspek kejujuran, guru memperoleh nilai 100 dengan predikat baik sekali. 

Pada aspek kedisiplinan, guru memperoleh predikat baik dengan nilai 75. Nilai yang 

diperoleh guru pada aspek keteladanan yaitu 100 dengan predikat baik sekali. Pada 

aspek etos kerja, guru juga memperoleh predikat baik sekali dengan nilai 100. Demikian 

halnya dengan aspek inovasi dan kreativitas. Pada aspek ini, guru juga memperoleh 

nilai 100 sehingga berpredikat baik sekali. Pada aspek kemampuan menerima kritik dan 

saran, guru kembali memperoleh nilai 100 dengan predikat baik sekali. Sementara itu, 

pada aspek kemampuan berkomunikasi, guru hanya memperoleh nilai 50 dengan 

kurang. Dari data tersebut, diperoleh rata-rata nilai sebesar 86,25 dengan predikat baik 

sekali. Berdasarkan hasil penilaian performansi guru pada siklus I, dapat digambarkan 

perubahan nilai pada setiap pertemuan dengan menggunakan gambar 4.1. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23. 

 

 

Gambar 4.1.  Diagram Perbandingan Penilaian Performansi Guru Pertemuan I dan II. 

 

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

performansi guru dari pertemuan I ke pertemuan II. Pada pertemuan I, hasil penilaian 
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performansi guru dalam merencanakan pembelajaran memperoleh nilai 81,25. 

Sementara itu, hasil penilaian performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

hanya memperoleh nilai 72,50, sedangkan performansi guru dalam kepribadian dan 

sosial memperoleh nilai 85,00. Dari nilai tersebut dapat diperoleh nilai akhir 

performansi guru pada pertemuan I yaitu 78,50 dengan predikat baik.  Sementara itu, 

pada pertemuan II terjadi peningkatan performansi guru. Kemampuan guru dalam 

merencanakan pembelajaran memperoleh nilai 87,50. Hasil penilaian performansi guru 

dalam melaksanakan pembelajaran juga meningkat dengan memperoleh nilai 80,00. 

Sementara itu, performansi guru dalam kepribadian dan sosial memperoleh nilai 87,50. 

Dari nilai tersebut dapat diperoleh nilai akhir performansi guru yaitu 84,50 dengan 

predikat lebih dari baik. 

Rata-rata nilai performansi guru pada siklus I dianalisis untuk mengetahui nilai 

akhir performansi guru pada siklus I. Berikut ini hasil performansi guru yang disajikan 

dalam tabel 4.8.  Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23. 

 

Tabel 4.8. Hasil Penilaian Performansi Guru Siklus I 

No Aspek yang dinilai Nilai Bobot Nilai akhir 
1. Kemampuan guru merencanakan 

pembelajaran. 
84,375 2 168,75 

2. Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran 

76,25 2 152,5 

3. Kompetensi kepribadian dan sosial guru 86,25 1 86,25 
Jumlah   407,5 
Nilai Akhir Performansi Guru 81,5 
Predikat Lebih dari baik 

 

4.1.2.3 Refleksi  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Karangpucung materi mendengarkan pengumuman pada siklus I belum dapat 
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dikatakan berhasil. Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh siswa, dapat diketahui 

bahwa siswa belum mampu menyerap materi pelajaran dengan baik. Pada pertemuan 

pertama siklus I, nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 69,39 dan persentase 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 61,11% (Dari 18 siswa hanya 11 siswa sudah tuntas 

KKM). Pada pertemuan kedua siklus I, nilai rata-rata hasil belajar meningkat menjadi 

70,75. Namun, ketuntasan belajar klasikal mengalami penurunan menjadi 55,56% (Dari 

18 siswa hanya 10 siswa sudah tuntas KKM). Hasil belajar yang diperoleh pada siklus I 

belum memenuhi indikator keberhasilan karena ketuntasan belajar klasikal masih 

kurang dari 75%. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu sebagai berikut: 

(1) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang lebih memfokuskan 

pada pengetahuan yang dibentuk dengan kerja kelompok dalam pembelajaran 

mendengarkan pengumuman masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan kerja 

kelompok masih didominasi oleh siswa yang cerdas dalam kelompok sehingga 

kerja sama antar anggota kelompok tidak terlaksana dengan baik. Siswa juga 

belum sepenuhnya mengerti pentingnya kerja kelompok. Kerja kelompok yang 

sudah dirancang berdasarkan kemampuan siswa masih belum sepenuhnya 

dimanfaatkan oleh siswa. Pada siklus II, peneliti harus lebih berusaha agar kerja 

sama dalam kelompok dapat berjalan dengan baik. Salah satu cara yang 

digunakan ialah peneliti membuat penghargaan individu bagi siswa yang aktif 

dan dapat bekerjasama dengan baik. Penghargaan tersebut berupa bintang yang 

terbuat dari kertas manila. Penghargaan akan membuat siswa antusias dalam 

pembelajaran khususnya dalam bekerja sama dalam kelompok.  

(2) Presentasi kelas yang dilakukan peneliti masih terlalu singkat dan kurang efisien. 

Presentasi kelas atau pemaparan materi di kelas masih terlalu singkat dan 

cenderung hanya memaparkan konsep mendengarkan pengumuman saja. 
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Seharusnya peneliti memaparkan lebih jelas lagi materi pelajaran sesuai dengan 

tujuan pembelajaran sehingga akan lebih efisien. Pada siklus II, peneliti akan 

mempresentasikan materi dengan tidak terlalu singkat dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran sehingga lebih efisien. 

Hasil belajar siswa berbeda dengan hasil penilaian aktivitas siswa. Pada siklus I, 

nilai aktivitas siswa mencapai nilai rata-rata 80,55 dengan kategori sangat aktif. Nilai 

aktivitas siswa pada pertemuan I memperoleh nilai 78,73 dengan kategori aktif. 

Sementara itu, pada pertemuan II,  nilai aktivitas siswa meningkat menjadi 83,28 

dengan kategori sangat baik. Perolehan nilai aktivitas siswa siklus I sudah memenuhi 

kriteria keberhasilan, karena sudah melebihi nilai yang ditentukan yakni  61 dengan 

kategori aktif. Nilai aktivitas siswa pada siklus I masih harus ditingkatkan lagi pada 

siklus II. Perolehan nilai aktivitas belajar siswa memang sudah memenuhi indikator 

keberhasilan penelitian, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang memperoleh nilai 

kurang maksimal. Perolehan nilai yang kurang maksimal yaitu pada aspek berikut ini: 

(1) Aspek kesiapan siswa menerima pelajaran mendapat nilai yang kurang 

maksimal. Hal ini disebabkan karena siswa tidak mengajukan pertanyaan pada 

saat apersepsi tentang materi yang akan atau yang telah dipelajari. Dari kedua 

pertemuan pada siklus I, tidak ada satu siswa pun yang melakukan aktivitas 

tersebut. Pada siklus II, peneliti berupaya untuk mendorong siswa agar berani 

melakukan aktivitas tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan cara 

memberikan kesempatan siswa untuk mengajukan pertanyaan pada saat 

apersepsi. 

(2) Aspek partisipasi siswa dalam kegiatan eksplorasi juga mendapat nilai yang 

kurang maksimal. Aspek ini mendapatkan nilai rata-rata 56,94 pada siklus I. 

Rendahnya hasil pengamatan pada aspek tersebut disebabkan siswa tidak 
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menjawab pertanyaan guru pada saat eksplorasi dan mengajukan pertanyaan 

pada saat eksplorasi. Pada siklus II, peneliti akan mengupayakan perbaikan 

dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa tertarik 

untuk menjawabnya. Sebagai contoh, pertanyaan tersebut berkaitan dengan 

siswa sehingga siswa tertarik untuk menjawab pertanyan pada saat eksplorasi. 

(3) Aspek partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi juga mendapat nilai kurang 

maksimal. Aspek ini memperoleh nilai sebesar 60,41. Rendahnya hasil penilaian 

pada aspek ini disebabkan terdapat aktvitas yang ada pada aspek tersebut tidak 

dilakukan oleh siswa. Aktivitas yang tidak dilakukan siswa yaitu berani 

mengemukakan tanggapan atau pendapat dan bekerja keras dalam memecahkan 

masalah. Aktivitas tersebut masih didominasi oleh siswa yang cerdas sehingga 

kerja sama antar anggota kelompok tidak berjalan dengan baik. Pada siklus II, 

peneliti harus bisa membuat siswa dapat bekerjasama dengan baik, salah satu 

cara yang digunakan ialah dengan adanya penghargaan bagi siswa yang aktif 

dalam pembelajaran. Apabila seluruh siswa aktif maka kerjasama kelompok juga 

akan lebih baik lagi. 

Penilaian terhadap performansi guru pada siklus I sudah memenuhi kriteria 

keberhasilan, karena sudah melebihi nilai yang ditentukan yakni nilai akhir performansi 

guru 71. Pertemuan I nilai akhir performansi guru sebesar 78,5 dengan kategori baik, 

sementara pada pertemuan II nilai akhir performansi guru meningkat menjadi 84,5 

dengan predikat lebih dari baik. Jadi, nilai rata-rata dari nilai akhir performansi guru 

pada siklus I sebesar 81,5 dengan predikat lebih dari baik. Performansi guru masih 

harus ditingkatkan pada siklus II. Performansi guru juga tidak terlepas dari masalah 

yang terjadi. Masalah tersebut ialah sebagai berikut: 
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(1) Penggunaan media pembelajaran terkadang mengalami masalah. Media yang 

dimaksud ialah media yang digunakan untuk merekam dan memperdengarkan 

pengumuman kepada siswa. Pada siklus I, guru menggunakan media handphone 

dan pembacaan langsung oleh guru untuk memperdengarkan pengumuman 

kepada siswa. Pada pertemuan pertama siklus I, peneliti tidak mengalami 

masalah dalam memperdengarkan pengumuman kepada siswa, karena 

handphone dapat berfungsi dengan baik. Akan tetapi, pada pertemuan kedua 

siklus I, peneliti mengalami masalah dalam memperdengarkan pengumuman 

kepada siswa karena handphone tidak dapat berfungsi dengan baik. Handpone 

tidak dapat membaca kartu memori, sehingga file audio pengumuman tidak 

dapat diputar. Pada siklus II, peneliti harus mencari media yang lebih baik lagi 

supaya dapat digunakan untuk memperdengarkan pengumuman kepada siswa. 

Media yang digunakan pada siklus II ialah media laptop dan tape recorder.  

(2) Peneliti kurang mampu mengelola waktu yang dialokasikan dalam pembelajaran 

dengan baik. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pembelajaran melebihi waktu 

yang telah dialokasikan. Pada pertemuan I peneliti melebihi alokasi waktu + 10 

menit dari waktu yang ditentukan. Pada pertemuan II, peneliti melebihi alokasi 

waktu + 15 menit karena penggunaan media handphone yang tidak dapat 

berfungsi dengan baik. Hambatan ini akan ditanggulangi pada siklus ke II yaitu 

peneliti lebih cermat dalam menggunakan waktu yang telah ditentukan. 

4.1.2.4 Revisi 

 Revisi dilakukan karena masih terdapat kekurangan-kekurangan pada siklus I. 

Hasil belajar yang diperoleh pada siklus I sebesar 58,33%, menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa pada siklus I masih belum mencapai kriteria yang sudah ditetapkan pada 

indikator keberhasilan sehingga perlu ditingkatkan agar mencapai persentase kriteria 
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ketuntasan minimal dari ketuntasan belajar klasikal. Ketuntasan belajar klasikal yang 

ditetapkan dalam indikator keberhasilan sebesar 75%, artinya dari 18 siswa subjek 

penelitian, minimal harus ada 14 siswa yang mendapat nilai ≥ KKM (65). Rata-rata nilai 

hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 70,07 perlu ditingkatkan lagi, walaupun sudah 

mencapai kriteria ketuntasan hasil belajar siswa pada indikator keberhasilan sebesar 65. 

 Data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran menunjukkan perolehan 

persentase yang sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Diperlukan 

perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran agar pada siklus II aktivitas siswa dapat 

meningkat. Perbaikan-perbaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan refleksi yang telah 

dibuat peneliti. 

 Hasil penilaian performansi guru dalam pembelajaran siklus I sebesar 81,5 dengan 

predikat lebih dari baik. Perolehan nilai dinyatakan sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang ditetapkan peneliti. Meskipun demikian, perolehan nilai tersebut 

masih perlu ditingkatkan baik performansi guru dalam merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, maupun kompetensi kepribadian dan sosial. Hal ini 

bertujuan agar peneliti dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya sehingga 

berdampak pada peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pada deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus II, juga akan dijelaskan 

beberapa hasil penelitian. Hasil penelitian berupa paparan hasil belajar siswa dan 

pengamatan  selama proses pembelajaran. Hasil belajar siswa diperoleh melalui teknik 

tes, yaitu melakukan tes formatif pada setiap akhir pertemuan pembelajaran. Hasil 

pengamatan proses pembelajaran terdiri dari hasil pengamatan aktivitas siswa dan 

performansi guru. 
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4.1.3.1 Deskripsi Hasil Belajar 

Hasil belajar pada siklus II juga diperoleh dari tes formatif pada setiap akhir 

pembelajaran. Siklus II terdiri dari 2 pertemuan, pertemuan pertama dilaksanakan  pada 

hari Sabtu, 12 Mei 2012 dan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Mei 

2012. Hasil belajar pada siklus II pertemuan I dan pertemuan II dapat dilihat pada tabel 

4.9. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24. 

 

Tabel 4.9. Nilai Hasil Belajar Mendengarkan Pengumuman Siklus II 

Hasil Belajar 
Pertemuan I Pertemuan II 

Jumlah 
Siswa Persentase Jumlah Siswa Persentase 

Nilai < 65 
Nilai ≥ 65 

3 
15 

16,67% 
83,33% 

2 
16 

11,11% 
88,89% 

Rata-rata Nilai 1379,3 : 18 =  76,62 1382,9 : 18 = 76,82 
Tidak Tuntas Belajar 

Tuntas Belajar 
3 
15 

16,67% 
83,33% 

2 
16 

11,11% 
88,89% 

 

Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa persentase tuntas belajar klasikal 

siswa pada pertemuan I sebesar 83,33% dengan rata-rata nilai sebesar 76,62 dan pada 

pertemuan II sebesar 88,89% dengan rata-rata nilai sebesar 76,82, sehingga diperoleh 

rata-rata persentase tuntas belajar klasikal pada siklus II sebesar 86,11% dan rata-rata 

nilai hasil belajar pada siklus I sebesar 76,72. Hal ini berarti bahwa hasil belajar siswa 

sudah mencapai indikator keberhasilan karena sudah lebih dari batas persentase tuntas 

belajar klasikal yaitu minimal 75% siswa memperoleh nilai ≥ 65. 

Jika dibandingkan dengan data hasil belajar pada siklus I, perolehan hasil belajar 

siswa pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan baik pada rata-rata nilai tes 

formatif siswa maupun persentase ketuntasan klasikal. Rata-rata nilai tes formatif  siswa 

pada siklus I hanya sebesar 70,07 dengan persentase ketuntasan klasikal mencapai 

53,88%. Sedangkan rata-rata nilai tes formatif siswa pada siklus II sebesar 76,72 dengan 
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persentase ketuntasan klasikal mencapai 86,11%. Pada rata-rata hasil belajar siswa ada 

peningkatan nilai sebesar 6,65 dan pada persentase ketuntasan klasikal peningkatannya 

sebesar 32,23%. Peningkatan rata-rata nilai hasil belajar siswa dapat digambarkan 

dengan gambar 4.2. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24. 

 

 

Gambar 4.2. Diagram Peningkatan Rata-Rata Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II. 

Skor perkembangan dihitung berdasarkan hasil belajar yang diperoleh siswa 

pada setiap pertemuan. Skor perkembangan siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 

yang terdapat di lampiran 10 dan 11. Berdasarkan tabel, rata-rata skor  perkembangan 

siswa dalam kelompok pada pertemuan pertama siklus II cukup baik. Terdapat 1 

kelompok yang mendapat penghargaan sebagai kelompok super yaitu kelompok 

Cheetah. Sementara itu, 1 kelompok mendapat penghargaan sebagai kelompok hebat, 

yaitu kelompok Serigala. Kelompok Kelinci mendapat penghargaan sebagai kelompok 

baik, sedangkan kelompok Singa tidak mendapatkan penghargaan kelompok. Pada 

pertemuan kedua siklus II, rata-rata skor pekembangan siswa dalam kelompok 

mengalami penurunan. Hanya terdapat 1 kelompok baik yaitu kelompok Barcelona. 

Sementara itu, 3 kelompok tidak mendapatkan penghargaan yaitu kelompok Arsenal, 

Real Madrid, dan Liverpool. 
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4.1.3.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Data ini juga diperoleh dari pengamatan terhadap aktivitas siswa dan 

performansi guru dalam pembelajaran. Dalam mengumpulkan data ini, peneliti 

menggunakan teknik nontes. Peneliti menggunakan lembar aktivitas siswa untuk 

mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran. Sementara itu, untuk mengamati 

performansi guru peneliti menggunakan Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG). 

Pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan performansi guru dilakukan oleh 

peneliti dan dibantu oleh guru kelas III dan IV SD Negeri 2 Karangpucung. Pengamatan 

aktivitas siswa dan performasi guru dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran. 

4.1.3.2.1 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran dapat 

dilihat pada tabel 4.10. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17 dan 18. 

 

Tabel 4.10. Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Siklus II 

No Aspek yang Diamati Pertemuan Rata-rata Persentase 1 2 
1. Kesiapan siswa mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 100 100 100 100% 

2. Kesiapan siswa menerima 
pelajaran. 74,99 75 74,99 74,99% 

3. Partisipasi siswa dalam 
kegiatan eksplorasi. 69,11 69,44 69,27 69,27% 

4. Partisipasi siswa dalam 
kegiatan elaborasi 1. 76,47 84,72 80,60 80,60% 

5. Partisipasi siswa dalam 
kegiatan elaborasi 2. 100 100 100 100% 

6. Partisipasi siswa dalam 
kegiatan konfirmasi. 86,76 87,50 87,13 87,13% 

7. Partisipasi siswa dalam 
kegiatan akhir. 100 100 100 100 % 

Jumlah 607,35 616,66 611,99 611,99% 
Rata-rata 86,76 80,08 87,42 87,42% 

Nilai 86,76 88,08 87,42 87,42% 

Kriteria Penilaian Sangat 
Aktif 

Sangat 
Aktif 

Sangat 
Aktif  
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Berdasarkan tabel 4.10., dapat diketahui bahwa keaktifan siswa dalam 

pembelajaran mengalami perubahan dari siklus I ke siklus II. Keaktifan siswa dalam 

kesiapan mengikuti kegiatan pembelajaran meningkat dari 99,30% menjadi 100%. Hal 

ini berarti siswa sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan masih dalam 

kategori sangat aktif. 

Kesiapan siswa menerima pelajaran masih dalam kategori aktif karena menurun 

dari 75% menjadi 74,99 siswa yang sudah siap menerima pelajaran. Sementara itu, 

keaktifan siswa berpartisipasi dalam kegiatan eksplorasi tergolong aktif karena 

meningkat dari 56,94% menjadi 69,27% siswa yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan 

eksplorasi. Keaktifan siswa dalam berpartisipasi dalam kegiatan elaborasi 1 tergolong 

sangat aktif karena meningkat dari 60,41% menjadi 80,60% siswa yang sudah 

berpartisipasi dalam kegiatan elaborasi 1. Partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi 2 

tergolong sangat aktif karena masih tetap 100% siswa sudah berpartisipasi dalam 

kegiatan elaborasi 2. Partisipasi siswa dalam kegiatan konfirmasi juga meningkat dari 

84,72% menjadi 87,13% siswa sudah berpartisipasi dalam kegiatan konfirmasi dan 

masih tergolong sangat aktif. Partisipasi siswa dalam kegiatan akhir juga meningkat dari 

87,5% menjadi 100% siswa sudah berpartisipasi dalam kegiatan akhir dan masih 

tergolong sangat aktif. 

Rata-rata aktivitas belajar siswa meningkat dari 80,55 pada siklus I menjadi 

87,42 pada siklus II. Jika dibandingkan dengan rata-rata aktivitas belajar siswa pada 

siklus I dengan siklus II, maka terjadi peningkatan sebesar 6,87. Peningkatan aktivitas 

belajar siswa dapat dilihat pada gambar 4.3. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 15, 16, 17, dan 18. 
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Gambar 4.3. Diagram Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

4.1.3.2.2 Hasil Observasi Performansi Guru 

Observasi terhadap performansi guru dilakukan pada setiap kegiatan 

pembelajaran, baik pada pertemuan pertama maupun kedua. Observasi ini dilakukan 

oleh guru lain yang mengamati peneliti selama melakukan kegiatan pembelajaran. 

Berikut ini hasil performansi guru siklus II. Hasil penilaian kemampuan guru dalam 

merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada siklus II dapat dilihat pada 

tabel 4.11. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20. 

 

Tabel 4.11. Data Hasil Penilaian Kemampuan Guru Merencanakan Pembelajaran 
Siklus II 

 

No Aspek yang Diamati Pertemuan Rata-rata Nilai 1 2 
1. Indikator Pembelajaran. 4 4 4 100 
2. Tujuan Pembelajaran. 4 4 4 100 
3. Materi Ajar. 4 4 4 100 
4. Alokasi Waktu. 4 4 4 100 
5. Metode Pembelajaran. 4 4 4 100 
6. Kegiatan Pembelajaran. 3 3 4 75 
7. Penilaian. 4 4 4 100 
8. Sumber Belajar/Media. 4 4 4 100 

Jumlah 31 31 31 775 
Rata-rata 3,875 3,875 3,875 96,875 

Nilai 96,875 96,875 96,875 96,875 
Kriteria Penilaian Baik sekali Baik sekali Baik sekali Baik sekali 
 
Hasil penilaian kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus 

II, dapat dilihat pada tabel 4.12. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21. 
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Tabel 4.12. Hasil Penilaian Kemampuan Guru Melaksanakan Pembelajaran Siklus II 
 

No Aspek yang Diamati Pertemuan Rata-rata Nilai 1 2 
1. Kegiatan Pendahuluan. 4 4 4 100 
2. Eksplorasi. 2 3 2,5 62,5 
3. Elaborasi 1. 4 4 4 100 
4. Elaborasi 2. 3 4 3,5 87,5 
5. Konfirmasi 1. 4 4 4 100 
6. Konfirmasi 2. 3 4 3,5 87,5 
7. Kemampuan Mengelola Kelas. 3 3 3 75 
8. Ketepatan antar waktu dan materi 

pelajaran. 2 2 2 50 

9. Menyampaikan materi seseuai 
dengan hirarki belajar dan 
karakter siswa. 

4 4 4 100 

10. Kegiatan Penutup. 4 4 4 100 
Jumlah 33 36 34,5 862,5 

Rata-rata 3,3 3,6 3,45 86,25 
Nilai 82,5 90 86,25 86,25 

Predikat Lebih dari 
baik 

Baik 
sekali Baik sekali Baik 

sekali 
 

Hasil penilaian kompetensi kepribadian dan sosial pada siklus II, dapat dilihat 

pada tabel 4.13. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 22. 

 

Tabel 4.13. Hasil Penilaian Kompetensi Kepribadian dan Sosial Siklus II 

No Aspek yang Diamati Pertemuan Rata-rata Nilai 1 2 
1. Ketaatan dalam Menjalankan 

Ajaran Agama. 4 4 4 100 

2. Tanggung Jawab. 3 3 3 75 
3. Kejujuran. 4 4 4 100 
4. Kedisiplinan. 3 3 3 75 
5. Keteladanan. 4 4 4 100 
6. Etos Kerja. 4 4 4 100 
7. Inovasi dan Kreativitas. 4 4 4 100 
8. Kemampuan Menerima Kritik dan 

Saran. 4 4 4 100 

9. Kemampuan Berkomunikasi. 2 2 2 50 
10. Kemampuan Bekerja Sama. 4 4 4 100 

Jumlah 36 36 36 900 
Rata-rata 3,6 3,6 3,6 90 

Nilai 90 90 90 90 

Kriteria Penilaian Baik 
sekali 

Baik 
sekali 

Baik 
sekali 

Baik 
sekali 



77 
 

 

Rata-rata nilai performansi guru pada siklus II dianalisis untuk mengetahui nilai 

akhir performansi guru pada siklus II. Berikut ini hasil performansi guru yang disajikan 

dalam bentuk tabel. 

 
Tabel 4.14 Hasil Penilaian Performansi Guru Siklus II 

No. Aspek yang dinilai Nilai Bobot Nilai akhir 
1. Kemampuan guru merencanakan 

pembelajaran. 
96,875 2 193,75 

2. Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran 

86,25 2 172,5 

3. Kompetensi kepribadian dan sosial guru. 90 1 90 
Jumlah   456,25 
Nilai Akhir Performansi Guru 91,25 
Kriteria Penilaian Baik sekali 

 

Tabel 4.14. menunjukkan hasil performansi guru pada siklus II. Performansi 

guru pada siklus II meningkat dari 81,5 dengan predikat lebih dari baik pada siklus I 

menjadi 91,25 dengan predikat baik sekali  pada siklus II. Peningkatan performansi 

guru digambarkan pada diagram berikut. 

 

 

Gambar 4.4. Diagram Peningkatan Performansi Guru dari Siklus I ke Siklus II 

 

4.1.3.3 Refleksi 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Karangpucung materi mendengarkan pengumuman pada siklus II sudah dapat 
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dikatakan berhasil. Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh siswa, dapat diketahui 

bahwa siswa sudah mampu menyerap materi pelajaran dengan baik. Pada pertemuan 

pertama siklus II nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 76,62 dan ketuntasan belajar 

klasikal mencapai 83,33% (Dari 18 siswa hanya 15 siswa sudah tuntas KKM) . Pada 

pertemuan kedua siklus II terjadi peningkatan nilai rata-rata hasil belajar menjadi 76,82. 

Ketuntasan belajar klasikal mengalami juga mengalami peningkatan menjadi 88,89% 

(Dari 18 siswa hanya 16 siswa sudah tuntas KKM). Hasil belajar yang diperoleh pada 

siklus II sudah memenuhi indikator keberhasilan karena ketuntasan belajar klasikal 

sudah lebih dari 75%.  

Hasil penilaian aktivitas siswa pada siklus II sudah mencapai nilai rata-rata 

87,42 dengan kategori sangat aktif. Pertemuan I nilai aktivitas siswa memperoleh 86,76 

dengan kategori aktif. Pada pertemuan II, nilai aktivitas siswa meningkat menjadi 88,08 

dengan kategori sangat baik. Perolehan nilai aktivitas siswa pada siklus II sudah 

memenuhi kriteria keberhasilan karena sudah melebihi nilai yang ditentukan yakni  61 

dengan kategori aktif. Nilai aktivitas siswa pada siklus II  meningkat  dari 80,05 pada 

siklus I menjadi 87,42 pada siklus II.  

Penilaian terhadap performansi guru pada siklus II sudah memenuhi indikator 

keberhasilan karena sudah melebihi nilai yang ditentukan yakni nilai akhir performansi 

guru 71. Pertemuan I nilai akhir performansi guru sebesar 89,75 dengan predikat baik 

sekali, sementara pada pertemuan II nilai akhir performansi guru meningkat menjadi 

92,75 dengan predikati baik sekali. Jadi, nilai rata-rata dari nilai akhir performansi guru 

pada siklus II sebesar 91,25 dengan predikat baik sekali. Performansi guru mengalami 

peningkatan dari 81,5 pada siklus I menjadi 91,25 pada siklus II.  

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa 
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kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga pada materi mendengarkan 

pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia. Peningkatan pada hasil belajar siswa, 

ketuntasan belajar klasikal, aktivitas siswa dan performansi guru dapat digambarkan 

pada gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5. Diagram Peningkatan Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran. 

 

4.1.3.4 Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) pada 

siswa kelas IV SD N 2 Karangpucung dapat meningkatkan pembelajaran mendengarkan 

pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini terbukti dari meningkatnya 

ketuntasan belajar klasikal dari 58,33 % menjadi 86,11% dengan nilai rata-rata hasil 

belajar kelas meningkat dari 70,07 menjadi 76,72. Nilai rata-rata aktivitas siswa dalam 

pembelajaran juga mengalami peningkatan dari 80,55 menjadi 87,42. Sementara itu, 

nilai rata-rata akhir performansi guru juga meningkat dari 81,5 menjadi 91,25. Dengan 

demikian, penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan berhasil karena seluruh aspek 

yang diteliti telah memenuhi indikator keberhasilan. 
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4.1.4   Deskripsi Data Pasca Tindakan 

Setelah tindakan pembelajaran siklus II selesai dilaksanakan, peneliti 

mengadakan post test setelah tindakan dilakukan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 

tanggal 26 Mei 2012. Peneliti memberikan soal post test yang harus dikerjakan siswa, 

berupa soal-soal materi mendengarkan pengumuman. Tujuan diadakannya post test 

ialah untuk mengetahui kemampuan akhir siswa setelah pelaksanaan tindakan 

pembelajaran. Setelah dianalisis, hasil post test dapat dilihat pada tabel 4.15. Data 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 25. 

 

Tabel 4.15. Nilai Post Test Mendengarkan Pengumuman 

Hasil Belajar 
Post test 

Jumlah 
Siswa Persentase 

Nilai < 65 
Nilai ≥ 65 

0 
18 

0% 
100% 

Rata-rata Nilai 1482,4: 18 = 82,35 
Tidak Tuntas KKM 

 Tuntas KKM 
0 
18 

0% 
100% 

 

Hasil post test menunjukkan bahwa siswa sudah menguasai materi yang telah 

diajarkan. Hal ini terbukti bahwa dari 18 siswa semua siswa telah tuntas KKM. Dari 

perolehan nilai post test dihasilkan nilai rata-rata hasil post test siswa sebesar 82,35. 

Nilai terendah adalah 66,2 dan nilai tertinggi adalah 94,6. Dari hasil tes ini dapat 

disimpulkan bahwa semua siswa telah tuntas belajar.  

Jika hasil penilaian pre test dibandingkan dengan post test maka terjadi 

peningkatan sebesar 45,15. Perolehan nilai rata-rata hasil pre test siswa sebesar 37,2 dan 

meningkat menjadi 82,35 pada nilai rata-rata post test. Peningkatan tersebut dapat 

dilihat pada diagram 4.6. Data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 25. 
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Gambar 4.6. Diagram Perbandingan Hasil Pre test dan Post test. 

 

Selain mengadakan post test untuk siswa peneliti juga mengadakan penyebaran 

angket respon siswa terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia materi mendengarkan 

pengumuman setelah tindakan. Penyebaran angket ini juga dilaksanakan pada hari 

Sabtu, tanggal 26 Mei 2012. Hasil dari pengsian angket menunjukan bahwa respon 

siswa terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia materi mendengarkan pengumuman 

sudah sangat baik, dengan memperoleh nilai 85,3. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 

4.16. Data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 26. 

 

Tabel 4.16. Hasil Penilaian Angket Respon Siswa Setelah Tindakan 

No Aspek yang Diamati Rata-rata Skor 
Perolehan Siswa Nilai 

1. Pelajaran Bahasa Indonesia Secara Umum. 3,22 80,5  
2. Motivasi Belajar Siswa 3,11 77,75 
3. Tujuan Belajar Bahasa Indonesia. 3,56 89 
4. Belajar Mendengarkan Pengumuman. 3,89 97,25 
5. Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD. 3,28 82 

Jumlah 17,06 426,5 
Rata-rata 3,41 85,3 

Nilai 85,3  
Kriteria Penilaian Sangat Baik  

 

Jika dibandingkan antara hasil penilaian angket respon siswa sebelum dan 

setelah tindakan maka terjadi peningkatan sebesar 27,25. Sebelum tindakan perolehan 
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nilai rata-rata penilaian respon siswa sebesar 58,05 dan meningkat menjadi 85,3 setelah 

tindakan dilaksanakan. Peningkatan hasil penilaian respon siswa dapat dilihat pada 

gambar 4.7. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 26. 

 

 

Gambar 4.7. Diagram perbandingan respon siswa sebelum dan setelah tindakan. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti akan membahas data-data 

tersebut lebih lanjut. Pembahasan terdiri dari pemaknaan temuan penelitian dan 

implikasi hasil penelitian. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Hasil belajar siswa pada tes formatif pembelajaran mendengarkan pengumuman 

mata pelajaran Bahasa Indonesia semester genap tahun pelajaran 2010/2011 belum 

memenuhi standar ketuntasan minimal. Dari 21 siswa hanya 11 siswa (52,38%) telah 

tuntas KKM. Selebihnya 10 siswa (47,62%) belum tuntas KKM. Ketuntasan belajar 

klasikal belum tercapai, karena 75% dari seluruh jumlah siswa belum memperoleh nilai 

> 65. Hal tersebut harus segera ditangani untuk menanggulangi masalah bagaimana 

meningkatkan pembelajaran mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa 
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Indonesia pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga. Keadaan 

tersebut disebabkan karena ada kecenderungan bahwa siswa kelas IV SD Negeri 2 

Karangpucung kurang aktif dan pembelajarannya berpusat pada guru. Pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD belum pernah diterapkan di SD 

Negeri 2 Karangpucung. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh peneliti dalam pembelajaran 

mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV SD N 2 

Karangpucung melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD, dikatakan bahwa 

indikator keberhasilan penelitian tercapai. Setelah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, aktivitas dan hasil belajar siswa, serta performansi guru 

meningkat. Peningkatan tersebut terjadi di antaranya karena dalam proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia materi mendengarkan pengumuman dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, diketahui bahwa siswa menjadi lebih tertarik mengikuti 

pembelajaran. Ketertarikan ini ditunjukan dengan perolehan nilai rata-rata aktivitas 

siswa yang meningkat dari 80,05 pada siklus I menjadi 87,42 pada siklus II. Perolehan 

nilai tersebut memenuhi indikator keberhasilan keaktifan siswa yaitu > 61. Langkah-

langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang menyenangkan mampu 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, terutama dengan adanya 

sistem penghargaan. Siswa menjadi lebih bersemangat dalam berupaya untuk 

mendapatkan skor kemajuan individual yang tinggi sehingga dapat meraih penghargaan. 

Hal ini menjawab teori dari Slavin (2010: 143-146) bahwa gagasan dibalik skor 

kemajuan individual adalah untuk memberikan kepada siswa tujuan kinerja yang akan 

dapat dicapai apabila mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik 

dari sebelumnya. Tujuan kinerja tersebut adalah untuk memperoleh penghargaan 

kelompok yang berdasarkan skor kemajuan individual.  
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Pembelajaran yang berlangsung dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD tidak berpusat pada guru, sehingga interaksi yang terjadi tidak hanya antara guru 

dengan siswa melainkan antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Interaksi 

antarsiswa terjadi pada saat kegiatan kerja kelompok. Siswa berusaha untuk 

menyelesaikan tugas kelompok dengan anggota kelompok. Siswa yang menguasai 

materi pelajaran membantu temannya yang belum menguasai materi pelajaran sehingga 

tugas kelompok dapat terselesaikan. Hal ini membuktikan teori dari Isjoni (2006: 6) 

bahwa tujuan utama dalam model  pembelajaran kooperatif adalah agar peserta didik 

dapat belajar secara kelompok bersama teman-temannya dengan saling menghargai 

pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan 

gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. 

Peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II ditunjukkan dengan 

perolehan data hasil belajar siswa pada rata-rata kelas sebesar 70,07 meningkat menjadi 

76,72 dan pada persentase ketuntasan klasikal dari 58,33% meningkat menjadi 86,11%. 

Perolehan nilai tersebut memenuhi indikator keberhasilan hasil belajar siswa yaitu rata-

rata kelas sebesar > 65 dan persentase ketuntasan belajar klasikal > 75. Hal ini 

menunjukkan adanya proses belajar yang mengakibatkan perubahan perilaku siswa, dari 

yang tidak tahu menjadi tahu. Perubahan perilaku membuktikan teori yang 

dikemukakan oleh Hamalik (2008: 30) yang menyatakan bahwa bukti bahwa seseorang 

telah belajar yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Perubahan perilaku 

juga dapat dilihat dari hasil pre test dan post test. Rata-rata nilai hasil pre test siswa 

sebesar 37,20 meningkat menjadi 82,35 pada perolehan nilai rata-rata hasil post test. 

Selain itu, perubahan perilaku siswa juga dapat dilihat dari hasil pengisian angket 

respon siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia materi mendengarkan 
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pengumuman sebelum dan setelah tindakan. Nilai rata-rata yang diperoleh dari 

pengisian angket respon siswa sebelum tindakan sebesar 58,05 dan meningkat menajdi 

85,30 yang diperoleh dari pengisian angket respon siswa setelah tindakan. 

Perolehan data observasi performansi guru menunjukkan bahwa dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, dapat meningkatkan performansi 

guru. Peningkatan performansi guru ditunjukkan dengan perolehan nilai performansi 

guru pada siklus I sebesar 81,50 meningkat pada siklus II menjadi 91,25. Perolehan 

nilai tersebut memenuhi indikator keberhasilan performansi guru > 71 dengan kriteria 

baik. Hal ini menjawab teori yang dikemukakan oleh Lie (2004: 29) bahwa dalam 

prosedur model pembelajaran kooperatif yang dilaksanakan dengan benar 

memungkinkan pendidik lebbih efektif dalam mengelola kelas. 

Berdasakan uraian di atas, diketahui bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa serta 

performansi guru dalam pembelajaran mendengarkan pengumuman siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Karangpucung Purbalingga. Dengan demikian, tujuan penelitian tercapai, baik 

tujuan umum maupun tujuan khusus. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa 

hipotesis “penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD  dapat meningkatkan 

proses dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga pada 

materi mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia” yang diajukan 

peneliti tepat. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di kelas IV SD N 2 Karangpucung 

Purbalingga pada pembelajaran mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 
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Achievement Division (STAD) berimplikasi pada meningkatnya proses dan hasil belajar 

siswa, serta performansi guru . Implikasi hasil penelitian yaitu sebagai berikut: 

(1) Bagi siswa 

Pembelajaran mendengarkan pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat membuat siswa belajar 

dalam suasana belajar aktif, saling berkomunikasi, saling mendengar, saling 

berbagi, saling memberi dan menerima. Hal ini sesuai dengan karakteristik siswa 

SD yang berada dalam tahap operasional konkret. Anak pada tahap ini sudah 

mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Aturan yang jelas dan 

logis terdapat dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Salah satu 

aturan yang jelas dan logis adalah siswa harus bekerjasama dalam kelompok. 

Jika siswa dalam kelompok dapat melakukan kerja sama dengan baik serta 

dibuktikan dengan meningkatnya skor kemajuan individual maka kelompok 

tersebut akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan menjadi motivasi belajar 

bagi siswa sehingga siswa lebih bersemangat untuk memperoleh pengetahuan 

dalam proses belajarnya. Pemahaman terhadap materi pembelajaran juga 

meningkat, karena suasana belajar siswa berlangsung secara interaktif, baik 

interaksi guru dengan siswa maupun antar siswa.. Hal ini menjadikan aktivitas 

dan hasil belajar siswa meningkat. 

(2) Bagi guru 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD menambah pengetahuan 

guru terhadap model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini membuat 

guru dapat menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai 

objek pembelajaran. Sebagai subjek pembelajaran, siswa akan lebih aktif dalam 

pembelajaran. Keaktifan siswa dalam pembelajaran terjadi jika guru dapat 



87 
 

 

mengelola pembelajaran dengan baik. Pengelolaan pembelajaran yang baik 

dapat meningkatkan performansi guru. Peningkatan performansi guru menjadi 

tolak ukur meningkatnya kualitas pembelajaran sebagai wujud penguasaan 

kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial seorang guru.  

(3) Bagi sekolah 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran mendengarkan 

pengumuman mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Karangpucung Purbalingga. Selain itu, model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD juga dapat membantu memperlancar target pencapaian pelaksanaan 

kurikulum SD Negeri 2 Karangpucung Purbalingga, khususnya pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD terbukti dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa, serta 

performansi guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV SD N 2 

Karangpucung.  
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BAB 5           

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan pembelajaran Bahasa Indonesia 

materi  mendengarkan pengumuman pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpucung 

Purbalingga. Adapun peningkatan pembelajaran secara rinci disimpulkan sebagai 

berikut: 

(1) Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari meningkatnya ketuntasan 

belajar secara klasikal dari 58,33% pada siklus I menjadi 86,11% pada siklus II 

dengan nilai rata-rata kelas meningkat dari 70,07 pada siklus I dan menjadi 

76,72 pada siklus II. 

(2) Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran pada siklus I yang mencapai 

80,55 meningkat menjadi 87,42 pada siklus II dengan kategori sangat aktif. 

(3) Peningkatan Performansi Guru 

Nilai akhir performansi guru meningkat dari 81,50 pada siklus I menjadi 91,25 

pada siklus II. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah 

dijelaskan, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 
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(1) Guru sebaiknya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya materi mendengarkan pengumuman 

pada siswa kelas IV. Hal ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas 

belajar siswa, dan performansi guru. 

(2) Kepala Sekolah sebaiknya memberikan dukungan kepada guru di SD Negeri 2 

Karangpucung untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD karena terbukti dapat meningkatkan proses 

dan hasil belajar siswa serta performansi guru.  

(3) Praktisi pendidikan atau peneliti lain dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

bahan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang lebih inovatif dan dapat 

menerapkannya pada pokok bahasan yang berbeda. 
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Lampiran  1 

DAFTAR NILAI TES FORMATIF PEMBELAJARAN  

MENDENGARKAN PENGUMUMAN KELAS IV SEMESTER GENAP 

TAHUN PELAJARAN 2010/2011 PRA TINDAKAN 

No. Nama Siswa Nilai Keterangan 

1. Agus Nasikun 63 Belum Tuntas 

2. Uswatun Khasanah 62 Belum Tuntas  

3. Rizki Maulana 60 Belum Tuntas 

4. Irfan Nafidurohman 67 Belum Tuntas 

5. Indah Lestari 66 Tuntas 

6. Khofifatul Barokah 54 Belum Tuntas 

7. Rasmi 62 Belum Tuntas 

8. Indra Farhan Hidayat 61 Belum Tuntas 

9. Naza Nurhidayat 61 Belum Tuntas 

10. Erni Sulistiyawati 70 Tuntas 

11. Akhkam Alwi 75 Tuntas 

12. Sendi Purwanto 66 Tuntas 

13. Uli Rakhmawati 65 Tuntas 

14. Nailul Muna 80 Tuntas 

15. Tri Muningsing 61 Belum Tuntas 

16. Nur Afni Mazid 66 Tuntas 

17. Danil Lestarianto 69 Tuntas 

18. Lili Setiawati 61 Belum Tuntas 

19. Sokhibul Ardani 59 Belum Tuntas 

20. Vivih Khasanah 71 Tuntas 

21. Vatwatul Mutia R. 71 Tuntas 
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Lampiran 2 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan  : SD N 2 Karangpucung 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/2 

Standar Kompetensi : Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun. 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Menyampaikan 
kembali isi 
pengumuman 
yang dibacakan.  

Pengumuman • Siswa mendengarkan 
pengumuman yang diba 
cakan 

• Siswa mencatat pokok-
pokok pengumuman 

• Siswa menuliskan isi 
pengumuman ke dalam 
beberapa kalimat 

• Siswa menyampaikan isi 
pengumu-man 

1. Menuliskan 
pokok-pokok 
pengumuman. 

2. Menuliskan isi 
pengumuman. 

3. Menyampaikan 
kemabali isi 
pengumuman 

Tes 
Tertulis 

6 JP. • Buku BSE kelas 
IV SD/MI 

• Lingkungan 
sekitar 

• Handphone, Tape 
Recorder, Laptop 
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Lampiran 3 

SOAL PRE TEST DAN POST TEST 

Satuan Pendidikan  : SD N 2 Karangpucung    Kelas/Semester : IV/II 

Mata Pelajaran        : Bahasa Indonesia    Materi Pokok    : Mendengarkan  

            Pengumuman  

 

Pengumuman di bawah ini akan digunakan untuk soal pre test dan post test. 

Pengumuman ini direkam dan diperdengarkan melalui media HP, Laptop, Tape 

Recorder atau pembacaan langsung oleh guru. 

Berikut ini adalah isi dari pengumuman yang akan diperdengarkan melaui 

media  pembacaan langsung oleh guru. 

PENGUMUMAN 1 

Dalam rangka menyambut gerakan disiplin nasional, sekolah juga akan 

meningkatkan gerakan disiplin. Untuk itu, setiap siswa wajib mematuhi peraturan 

berikut ini. 

a. Siswa wajib datang di sekolah sepuluh menit sebelum jam pelajaran dimulai. 

b. Siswa yang berhalangan hadir wajib memberikan surat izin atau keterangan sakit dari 

dokter pada hari berikutnya. 

c. Siswa wajib mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan hari masuk di 

sekolah. 

d. Siswa tidak boleh membuat coretan di meja, kursi, dan dinding sekolah. 

e. Siswa dilarang membuang sampah di sembarang tempat. 

f. Siswa wajib memelihara kebersihan dan keindahan taman sekolah 

Kepala SD N 2 Karangpucung 

 

Imam Handoko, S. Pd. SD. 

Dengarkan pengumuman dengan baik, kemudian jawablah pertanyaan yang 

ada di bawah ini! 

1. Tulislah isi pengumuman yang kamu dengar pada lembar kertas yang telah 

disediakan oleh gurumu! 

2. Sebutkan ketentuan disiplin kehadiran di sekolah!  

3. Apa yang harus dilakukan siswa jika berhalangan hadir? 
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4. Sebutkan peraturan yang berkaitan dengan seragam! 

5 Sebutkan peraturan yang berkaitan dengan kebersihan! 

6. Sebutkan ketentuan yang berkaitan dengan taman sekolah! 

7. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarang tempat? 

PENGUMUMAN 2 

Berikut ini adalah isi dari pengumuman yang akan diperdengarkan melaui 

media HP. 

 

DIBUTUHKAN SEGERA  

Rumah Sakit Umum Harapan Ibu 

1. PUBLIC RELATION (Kode Lamaran = PR) 

a. Wanita, tinggi badan minimal 160 cm 

b. Pendidikan minimal S1 

c. Pengalaman dalam bidang komunikasi/Public Relation minimal 2 tahun. 

d. Mampu berbahasa inggris aktif lisan dan tulisan 

e. Kreatif, inovatif dan berpenampilan menarik 

f. Mampu bekerjasama dalam team 

2. PERAWAT (Kode Lamaran = PRWT) 

a. Wanita/Pria, maksimal 27 tahun 

b. D3/S1 Keperawatan 

c. IPK min 2,75 

d. Dapat berbahasa inggris, baik lisan dan tulisan 

3. DOKTER UMUM (Kode Lamaran = DU) 

a. Wanita/Pria, maksimal 35 tahun 

b. Pendidikan S1 Profesi Dokter Umum 

c. Diutamakan perpengalaman bekerja di Rumah Sakit 

d. Diutamakan memiliki sertifikat/ATLS/ACLS 

Lamaran dilampiri CV, copy ijazah, transkip nilai, rekomendasi pengalaman kerja, 

foto berwarna 4x6 (2 lembar), mencantumkan kode lamaran di sebelah kiri atas. 

Ditunjukkan kepada: HRD Manajer Rumah Sakit Umum Harapan Ibu  Jl. Mayjen 

Sungkono 1 Kalikabong Kalimanah 53321.  

Lamaran dikirim selambat-lambatnya 10 hari sejak iklan ini dimuat,  
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Dengarkan pengumuman dengan baik, kemudian jawablah pertanyaan yang 

ada di bawah ini! 

1. Tulislah simpulan dari pengumuman yang kamu dengar pada lembar kertas yang 

telah disediakan oleh gurumu! 

2. Pengumuan apa yang baru kamu dengar? 

3. Lowongan pekerjaan apa saja yang dibutuhkan? 

4. Apa syarat-syarat yang harus dilampirkan? 

5. Di mana alamat Rumah Sakit yang membutuhkan karyawan?  

6. Kapan paling lambat lamaran tersebut harus sudah dikirim?  

7. Jika Farida ingin melamar sebagai perawat, maka kode yang harus ditulis 

olehnya ialah? 

8. Jika iklan ini dimuat tanggal 26 Februari 2012, maka paling lambat pengumpulan 

lamaran tersebut kapan? 

 

 

PENGUMUMAN 3 

Berikut ini adalah isi dari pengumuman yang akan diperdengarkan melaui 

media HP. 

Diumumkan kepada seluruh warga Desa Karangpucung, Kecamatan 

Kertanegara, agar selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sehubungan dengan 

diadakannya lomba kebersihan tingkat desa. Seluruh warga diharapkan untuk mengikuti 

kerja bakti yang diadakan pada: 

Hari,tanggal  : Minggu, 22 April 2012 

Waktu   : Pukul 06.00 sampai selesai 

Tempat  : Lingkungan sekitar rumah masing-masing 

Acara   : Kerja Bakti 

Kegiatan ini untuk kepentingan bersama, maka diharapkan kesadaran seluruh 

warga untuk mengikutinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Karangpucung, 14 April 2012 

Kepala Desa Karangpucung 

 

                                                   (Nardi Al. Ach. Sunardi) 
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Dengarkan pengumuman dengan baik, kemudian jawablah pertanyaan yang 

ada di bawah ini! 

1. Tulislah intisari pengumuman yang kamu dengar pada lembar kertas 

yang telah disediakan oleh gurumu! 

2. Apa yang diumumkan oleh Kepala Desa Karangpucung? 

3. Siapa Kepala Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara? 

4. Kapan diadakan kerja bakti? 

5. Di mana tempat berlangsungnya kerja bakti? 

  6.  Mengapa diadakan kerja bakti? 

 

PENGUMUMAN 4 

Berikut ini adalah isi dari pengumuman yang akan diperdengarkan melaui 

pembacaan langsung oleh guru. 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 Diumumkan kepada seluruh warga Desa Karangpucung Kecamatan 

Kertanegara, akan diadakan pengajian akbar tingkat kecamatan dalam rangka 

memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-66, yang akan 

dilaksanakan pada: 

 hari/tanggal : Rabu, 17 Agustus 2011 

 tempat  : Lapangan Kertanegara 

 waktu  : pukul 09.00 – sampai selesai 

 pembicara  : K. H. Aa Gym dari Jakarta 

 Dikarenakan kegiatan tersebut, maka seluruh warga Desa Karangpucung 

Kecamtan Kertanegara diharapkan menghadiri acara tersebut. Terimakasih atas 

perhatiannya. 

 Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Mengetahui, 

PANITIA PENGAJIAN AKBAR 

Ketua         Sekretaris 

Nurrohman        Imam  

 

Dengarkan pengumuman dengan baik, kemudian jawablah pertanyaan yang 

ada di bawah ini! 
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1. Tulislah intisari pengumuman yang kamu dengar pada lembar kertas yang 

telah disediakan oleh gurumu! 

2. Kegiatan apa yang akan diadakan? 

3. Mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan? 

4. Kapan dan di mana kegiatan tersebut dilaksanakan? 

5. Siapa pembicara dalam kegiatan tersebut? 

6. Menurut kamu apakah penting kegiatan tersebut diadakan, mengapa? 
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Lampiran 4 

ANGKET RESPON SISWA 

SEBELUM DAN SETELAH TINDAKAN PENELITIAN 

A. Petunjuk Pengisian Angket/Kuesioner 

1. Jawablah seluruh pertanyaan di bawah ini. 

2. Berilah tanda cek (√) pada salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai. 

3. Jawablah angket ini dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

4. Angket ini tidak mempengaruhi prestasi belajar di kelas. 

No Indikator Deskriptor 
Tanda Cek 

( ) Skor 
Ya Tidak 

1. Pelajaran Bahasa 
Indonesia secara 
umum. 

Apakah kamu tahu bahwa pelajaran 
Bahasa Indonesia adalah pelajaran 
yang masuk Ujian Nasional? 

   

Pelajaran Bahasa Indonesia apakah 
dapat membuat kamu semakin 
menguasai  dalam bahasa tulis 
menulis? 

  

Pelajaran Bahasa Indonesia apakah 
dapat membuat kamu semakin 
menguasai  dalam bahasa lisan? 

  

Pelajaran Bahasa Indonesia apakah 
manfaatnya sangat diperlukan 
dalam kehidupan sehari-hari? 

  

2. Motivasi belajar 
siswa. 

Apakah kamu senang belajar 
Bahasa Indonesia? 

   

Ketika sedang belajar Bahasa 
Indonesia apakah kamu 
memperhatikan penjelasan 
gurumu? 

  

Apakah kamu selalu aktif dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia? 

  

Apakah kamu pernah merasa bosan 
ketika belajar Bahasa Indonesia? 

  

3. Tujuan belajar 
Bahasa Indonesia. 

Apakah pelajaran Bahasa Indonesia  
membuat kamu dapat menulis 
dengan lebih baik? 

   

Apakah pelajaran Bahasa Indonesia    
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membuat kamu dapat berbicara 
dengan lebih baik? 
Apakah pelajaran Bahasa Indonesia  
membuat kamu dapat 
mendengarkan/menyimak dengan 
lebih baik? 

  

Apakah pelajaran Bahasa Indonesia  
membuat kamu dapat membaca 
dengan lebih baik? 

  

4. Belajar 
mendengarkan 
pengumuman 

Apakah kamu sudah mengetahui 
pengertian mendengarkan 
pengumuman? 

   

Apakah kamu pernah 
mendengarkan pengumuman? 

  

Apakah kamu pernah belajar 
mengenai mendengarkan 
pengumuman? 

  

Apakah penting jika kamu dapat 
menguasai materi mendengarkan 
pengumuman? 

  

5. Model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
STAD 

Apakah kamu tahu tentang model 
pembelajaran kooperatif tipe 
STAD? 

   

Pernahkan kamu diskusi kelompok 
dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia dengan pembagian 
anggota kelompok secara heterogen 
berdasarkan kemapuan, jenis 
kelamin serta tempat tinggal? 

  

Apakah dalam diskusi kelompok 
pada pembelajaran Bahasa 
Indonesia setiap anggota dalam 
kelompok harus dapat menguasai 
materi yang didiskusikan? 

  

Apakah kamu pernah mendapat 
penghargaan dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia? 
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Lampiran  5 

DESKRIPTOR PEDOMAN OBSERVASI 

AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

No Aspek yang diamati Deskriptor 
Tanda cek   

( ) Skor 
Ya Tidak 

1. Kesiapan siswa 
mengikuti kegiatan 
pembelajaran. 

Siswa hadir tepat waktu.    
Siswa menjawab salam.   
Siswa berdoa bersama.   
Siswa menyiapkan alat belajar.   

2. Kesiapan siswa 
menerima 
pelajaran. 

Siswa siap menerima pelajaran    
Siswa siap mendengarkan 
penjelasan guru. 

  

Siswa menjawab pertanyaan 
tentang materi yang akan atau telah 
dipelajari pada saat apersepsi. 

  

Siswa mengajukan pertanyaan 
tentang materi yang akan atau telah 
dipelajari pada saat apersepsi. 

  

3. Partisipasi siswa 
dakam kegiatan 
eksplorasi. 

Siswa mendengarkan penjelasan 
guru pada saat kegiatan eksplorasi. 

   

Siswa menjawab pertanyaan guru 
tentang materi mendengarkan 
pengumuman pada saat eksplorasi. 

  

Siswa mengajukan pertanyaan 
tentang materi mendengarkan 
pengumuman pada saat eksplorasi. 

  

Siswa mengikuti petunjuk diskusi 
kelompok yang dijelaskan oleh 
guru. 

  

4.  Partisipasi siswa 
dalam kegiatan  
elaborasi 1. 

Siswa melakukan diskusi 
kelompok. 

   

Siswa berani mengemukakan 
tanggapan atau pendapat. 

  

Siswa bekerja keras dalam 
memecahkan masalah. 

  

Siswa berintaraksi dengan guru, 
siswa lain dan media.                          

  

5. Partisipasi siswa Siswa bekerja sama dalam    
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dalam kegiatan  
elaborasi 2. 

mengerjakan tugas kelompok. 
Siswa mempresentasikan tugas 
kelompok. 

  

Siswa menunjukkan sikap 
menghargai teman atau guru. 

  

Siswa antusias terhadap pemberian 
penghargaan kepada tim terbaik. 

  

6. Partisipasi siswa 
dalam kegiatan 
konfirmasi. 

Siswa memantau hasil belajar 
kelompok atau individual. 

   

Siswa mengikuti kegiatan tanya 
jawab dalam kegiatan konfirmasi. 

  

Siswa menggunakan bahasa 
tulis/lisan yang benar. 

  

Siswa menyimpulkan materi yang 
telah dibahas bersama guru. 

  

7.  Partisipasi siswa 
dalam kegiatan 
akhir. 

Siswa mengerjakan soal evaluasi/ 
tes formatif. 

   

Siswa memperhatikan refleksi 
pembelajaran. 

  

Siswa memperhatikan tindak lanjut.   
Siswa menjawab salam dan berdoa 
bersama. 
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Lampiran 6 

PERANGKAT RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Satuan Pendidikan :  SD Negeri 2 Karangpucung 

Kelas/Semester :  IV/II 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit (1x pertemuan) 

Pelaksanaan  :  Sabtu, 28  April 2012 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

Menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan. 

 

III. INDIKATOR 

1. Mencatat pokok-pokok pengumuman. 

2. Menuliskan isi pengumuman ke dalam beberapa kalimat.  

3. Menyampaikan isi pengumuman dengan tepat kepada orang lain.  

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah melakukan tanya jawab dengan dengan guru, siswa dapat 

menjelaskan  pengertian pengumuman kepada teman sebangkunya. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mencatat pokok-pokok 

pengumuman. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru serta diskusi kelompok, siswa dapat 

menuliskan isi pengumuman ke dalam beberapa kalimat. 

4. Setelah mendengarkan penjelasan guru serta diskusi kelompok, siswa dapat 

menyampaikan isi pengumuman dengan tepat kepada orang lain. 

 

V. MATERI 

Mendengarkan pengumuman dapat diartikan mendengarkan suatu 

pemberitaan. Pengumuman dibuat dengan bahasa yang singkat, padat,dan dapat 
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dipahami. Berdasarkan medianya, terdapat bermacam-macam pengumuman, di 

antaranya sebagai berikut: 

a. Pengumuman di televisi, 

b. Pengumuman di radio, 

c. Pengumuman di majalah, 

d. Pengumuman di surat kabar atau koran. 

VI. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah  

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

4. Diskusi  

 

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 Langkah-langkah: 

A. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru mengucapkan salam dilanjutkan berdoa bersama. 

2. Guru melakukan presensi. 

3. Guru mempersiapkan buku pelajaran, media, dan memeriksa kesiapan 

siswa sebelum belajar. Memeriksa kesiapan siswa dapat dilakukan 

dengan menanyakan bagaimana kabar para siswa, dan ketika ditanya 

bagaimana kabar kalian semuanya, siswa dapat menjawab dengan 

Alhamdulillah, Luar Biasa, Allahu Akbar. 

4. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa mengenai 

sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran yang akan dibahas:  

5. Guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

(Hari ini kita akan belajar tentang mendengarkan pengumuman. Anak-

anak akan  mempelajari pokok-pokok pengumuman, isi pengumuman, 

dan belajar menyampaikan isi pengumuman tersebut. Kalau kalian 

dapat memahami materi yang akan diajarkan, kalian dapat 

menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk 

mengetahui apa isi dari sebuah pengumuman, jika pengumuman 

penting untuk keluarga kalian maka kalian dapat menyampaikannya 

(Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD) 
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kepada mereka, dan masih banyak lagi manfaat yang dapat kita ambil 

dari materi yang akan bahas.) 

B. Kegiatan Inti (35 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan mengenai pengertian pengumuman dengan 

melakukan tanya jawab dengan siswa (langkah pertama STAD). 

2. Guru bertanya jawab mengenai  pengumuman apa yang pernah 

kalian dengar dalam kehidupan sehari-hari. “Anak-anak, 

pengumuman apa yang pernah kalian dengar?”. Jawaban siswa yang 

dikehendaki ialah “Pengumuman kematian Pak, pengumuman 

tentang kerja bakti Pak, dan lain sebagainya”. 

3. Guru menjelaskan pokok-pokok pengumuman kepada siswa.  

4. Guru menyuruh siswa diskusi kelompok untuk mendengarkan 

pengumuman. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa yang 

heterogen baik dari jenis kelamin maupun tingkat kemampuan 

siswa. Siswa diminta mengerjakan soal yang ada dalam Lembar 

Kerja Siswa (LKS) (langkah kedua dan ketiga STAD). 

b. Elaborasi 

1. Guru membimbing siswa melakukan diskusi kelompok dengan 

kegiatan mendengarkan pengumuman dan mengerjakan LKS. 

2. Guru berkeliling memberikan bimbingan kepada kelompok yang 

memerlukannya. 

3. Guru dan siswa membahas diskusi kelompok yang telah dibahas, 

dengan cara perwakilan kelompok maju ke depan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya.  

4. Setelah memberikan penilaian terhadap hasil diskusi kelompok 

tentang mendengarkan suatu pengumuman, guru memberikan 

penghargaan bagi kelompok yang mengerjakan paling cepat dan 

tepat. Terdapat 1 kelompok terbaik yang akan diberikan 

penghargaan. Penghargaan berbentuk bintang yang terbuat dari 

kertas atau penghargaan yang lain.  
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c. Konfirmasi 

1. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum 

dipahami siswa. 

2. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. “Simpulan yang dapat kita buat di antaranya ialah: 1) 

Pengumuman dapat kita artikan pemberitaan. Jadi, mendengarkan 

pengumumam ialah mendengarkan pemberitaan. 2) Pengumuman 

yang telah kita pelajari memiliki pokok-pokok pengumuman, serta 

memiliki isi dari pengumuman tersebut ”. 

 

C. Kegiatan Akhir (30 menit) 

a. Guru memberi soal evaluasi yang dikerjakan secara individu dan 

diharapkan siswa mengerjakan dengan tepat dan cepat. Waktu untuk 

mengerjakannya +  20 menit (langkah keempat STAD). 

b. Guru dan siswa membahas tugas individu untuk penilaian. Guru 

membacakan soal evaluasi kemudian menyuruh siswa maju untuk 

menuliskan jawabannya. Guru memberikan penghargaan untuk siswa 

yang dapat mengerjakan tugas individu ini dengan cepat dan tepat 

(langkah kelima STAD) 

c. Guru memberikan refleksi dengan menanyakan :  

1. Apa materi pokok yang telah kita bahas hari ini? 

2. Ada berapa pengumuman yang telah kita pelajari? Coba sebutkan! 

3. Di dalam pengumuman terdapat apa saja? Coba sebutkan! 

4. Coba sebutkan isi dari pengumuman yang telah kita diskusikan! 

5. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? 

d. Guru melakukan tindak lanjut yaitu: 

1. Kegiatan remedial berupa PR bagi siswa yang nilainya belum 

mencapai KKM (mencari 1 contoh pengumuman). 

2. Kegiatan pengayaan bagi siswa yang nilainya sudah mencapai KKM 

(untuk mendengarkan berita di TV dan mencatat pokok-pokok berita 

tersebut, serta menuliskan kapan berita itu disampaikan, pada acara 

apa, dan di media apa). 

e. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 
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VIII. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Media audio berupa rekaman pengumuman atau pembacaan pengumuman 

oleh guru. 

2. Teks pengumuman. 

 

SUMBER BELAJAR 

1. Indriyani, dkk. 2008. Bahasa Indonesia  untuk Sekolah Dasar Kelas IV.  

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional  ( Halaman 118-

119). 

2. Silabus kelas 4 Sekolah Dasar. 

 

IX. EVALUASI 

1.  Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 

2. Jenis Penilaian  : Tes Tertulis. 

3.  Bentuk Tes   : Uraian 

4.  Alat Penilaian  : Soal 

 

1. Soal Evaluasi 

A. Setelah mendengarkan pengumuman yang ada (Lampiran 2), jawablah 

pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Tulislah intisari pengumuman yang kamu dengar pada lembar kertas 

yang telah disediakan oleh gurumu! 

2. Apa yang diumumkan oleh ketua RT 03 RW 03? 

3. Siapa ketua RT 03 RW 03 Jl. Karangpucung, Kertanegara? 

4. Kapan diadakan kerja bakti? 

5. Di mana tempat berlangsungnya kerja bakti? 

6. Mengapa diadakan kerja bakti? 

2. Kunci Jawaban 

1. Seluruh warga RT 03 RW 03 Jl. Karangpucung, Kertanegara diharapkan 

mengikuti kerja bakti. Kerja bakti dilakukan agar kebersihan lingkungan 

terjaga, selain itu juga akan diadakannya lomba kebersihan tingkat RT. 

Kerja bakti akan diadakan pada hari minggu, 15 April 2012 pukul 06.00 

sampai selesai di lingkungan sekitar rumah masing-masing. 
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2.  Menjaga Kebersihan 

3.  Toyibi 

4.  Minggu, 15 April 2012 pukul 06.00 sampai selesai 

5.  Lingkungan sekitar rumah masing-masing. 

6.  Karena akan diadakan lomba kebersihan  tingkat RT. 

3. Skor Penilaian 

No soal Skor 
1 4 
2 2 
3 2 
4 2 
5 2 
6 2 

Jumlah 14 
 

 

4. Nilai Akhir 

Skor Perolehan 
NA =      X 100 

             Skor Maksimal 
           

Purbalingga, 20 April 2012 

 

       Mengetahui, 

Kepala SD N Karangpucung    Peneliti  

       ttd        ttd  

 

Imam Handoko, S. Pd. SD.     Heri Mustofa 

NIP. 19680605 199103 1 013    NIM. 1402408312 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

Satuan Pendidikan    : SD N 2 Karangpucung     

Kelas/Semester  : IV/II 

Mata Pelajaran    : Bahasa Indonesia  

Materi Pokok     : Mendengarkan Pengumuman 

 

Petunjuk : 

1. Kerjakan tugas bersama kelompok tentang mendengarkan pengumuman melalui 

handphone (HP)! 

2. Perhatikan dengan baik-baik karena pengumuman hanya akan diperdengarkan dua 

kali! 

Tugas 

Mendengarkan Pengumuman Melalui Media HP. 

Soal  

1. Tulislah isi pengumuman yang kamu dengar pada lembar kertas yang telah disedakan 

gurumu! 

2. Apa isi pengumuman yang kamu dengar? 

3. Di mana rapat diadakan? 

4. Pada siapa pengumuman ditujukan? 

5. Kapan diadakan rapat? 

6. Untuk apa diadakan rapat?  

 

Nama kelompok       : 

Ketua Kelompok  : 

Anggota kelompok   : 

1. 

2. 

3. 

4.  

5.  
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TEKS PENGUMUMAN UNTUK SOAL LKS 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidikan   : SD N 2 Karangpucung    

Kelas/Semester  : IV/II 

Mata Pelajaran         : Bahasa Indonesia     

Materi Pokok     : Mendengarkan Pengumuman 

 

Berikut ini adalah isi dari pengumuman yang akan diperdengarkan melaui 

media  HP. 

Pengumuman 

 

Diberitahukan kepada seluruh pengurus RT 03 RW 05, bahwa akan diadakan 

rapat warga pada: 

Hari, tanggal : Kamis, 19 April  2012 

Tempat  : Di rumah Bapak Rusman 

Waktu   : Pukul 19.30 WIB 

Keperluan  : Rapat pembangunan taman 

Demi kelancaran kegiatan pembangunan, diharapkan kehadirannya. Atas 

perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

 

Karangpucung, 15 April 2012 

 

Ketua RT 

 

 

 

(Rusman) 
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KISI-KISI TES FORMATIF  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidikan   : SD N 2 Karangpucung     

Kelas/Semester  : IV/II 

Mata Pelajaran         : Bahasa Indonesia     

Materi Pokok     : Mendengarkan Pengumuman    
   

STANDAR KOMPETENSI 

Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun. 

  

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Menyampaikan 

kembali isi 

pengumuman 

yang dibacakan. 

1. Mencatat pokok-

pokok pengumuman. 

2. Menuliskan isi 

pengumuman ke 

dalam beberapa 

kalimat.  

3. Menyampaikan isi 

pengumuman 

dengan tepat kepada 

orang lain.  

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

C1 

 

 

C3 

 

 

C2 

2, 3, 4, 

5, dan 

6. 

1. 

 

 

1. 
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TES FORMATIF 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidikan  : SD N 2 Karangpucung     

Kelas/Semester  : IV/II 

Mata Pelajaran         : Bahasa Indonesia     

Materi Pokok     : Mendengarkan Pengumuman 

Berikut ini adalah isi dari pengumuman yang akan diperdengarkan melaui 
media  pembacaan langsung oleh guru. 

 

Pengumuman 

Diumumkan kepada seluruh warga RT 03 RW 03 Jl. Karangpucung, 

Kertanegara. Agar selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sehubungan dengan 

diadakannya lomba kebersihan tingkat RT. Seluruh warga diharapkan untuk mengikuti 

kerja bakti yang diadakan pada: 

Hari,tanggal  : Minggu, 15 April 2012 

Waktu   : Pukul 06.00 sampai selesai 

Tempat  : Lingkungan sekitar rumah masing-masing 

Acara   : Kerja Bakti 

Kegiatan ini untuk kepentingan bersama, maka diharapkan kesadaran seluruh 

warga untuk mengikutinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 

Karangpucung, 14 April 2012 

Ketua RT 03 RW 03 

 

 

 

   (Toyibi) 
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Lampiran 7 

PERANGKAT RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1I 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Satuan Pendidikan :  SD Negeri 2 Karangpucung 

Kelas/Semester :  IV/II 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit (1x pertemuan) 

Pelaksanaan  :  Sabtu, 5  Mei 2012 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

Menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan. 

 

III. INDIKATOR 

1. Mencatat pokok-pokok pengumuman. 

2. Menuliskan isi pengumuman ke dalam beberapa kalimat.  

3. Menyampaikan isi pengumuman dengan tepat kepada orang lain.  

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah melakukan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menjelaskan 

pengertian pegumuman kepada teman sebangkunya. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mencatat pokok-pokok 

pengumuman. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru serta diskusi kelompok, siswa dapat 

menuliskan isi pengumuman ke dalam beberapa kalimat. 

4. Setelah mendengarkan penjelasan guru serta diskusi kelompok, siswa dapat 

menyampaikan isi pengumuman dengan tepat kepada orang lain. 

 

V. MATERI 

Pengumuman 1 (lampiran 1) 
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Pengumuman 2 (lampiran 2) 

VI. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah  

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

4. Diskusi  

 

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Langkah-langkah : 

A.  Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru mengucapkan salam dilanjutkan berdoa bersama. 

2. Guru melakukan presensi. 

3. Guru mempersiapkan buku pelajaran, media, dan memeriksa kesiapan 

siswa sebelum belajar. Memeriksa kesiapan siswa dapat dilakukan 

dengan menanyakan bagaimana kabar para siswa, dan ketika ditanya 

bagaimana kabar kalian semuanya, siswa dapat menjawab dengan 

Alhamdulillah, Luar Biasa, Allahu Akbar. 

4. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa mengenai 

sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran yang akan dibahas. 

5. Guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

(Hari ini kita akan mempelajari kembali tentang mendengarkan 

pengumuman, tentunya dengan pengumuman yang berbeda. Anak-anak 

akan  mempelajari pokok-pokok pengumuman, isi pengumuman, dan 

belajar menyampaikan isi pengumuman tersebut seperti apa yang kita 

pelajari kemarin. Kalau kalian dapat memahami materi yang akan 

diajarkan, apa manfaaftnya buat kalian? Ya betul, kalian dapat 

menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk 

mengetahui apa isi dari sebuah pengumuman, jika itu penting untuk 

keluarga kalian maka kalian dapat menyampaikannya kepada mereka, 

dan masih banyak lagi manfaat yang dapat kita ambil dari materi yang 

akan bahas.) 

B. Kegiatan Inti (35menit) 

a. Eksplorasi 

(Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD) 
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1. Guru menjelaskan contoh pengumuman dengan menggunakan media 

visual berupa teks pengumuman yang ditulis pada sebuah kertas 

manila atau kertas yang lainnya.  

2. Guru menjelaskan pokok-pokok pengumuman kepada siswa.  

3. Guru menyuruh siswa diskusi kelompok untuk mendengarkan 

pengumuman. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa yang 

heterogen baik dari jenis kelamin maupun tingkat kemampuan siswa. 

Siswa disuruh untuk mengerjakan soal yang ada dalam Lembar 

Kerja Siswa (LKS). 

b. Elaborasi 

1. Guru membimbing siswa melakukan diskusi kelompok dengan 

kegiatan mendengarkan pengumuman dan mengerjakan LKS. 

2. Guru berkeliling memberikan bimbingan kepada kelompok yang 

memerlukannya. 

3. Guru dan siswa membahas diskusi kelompok yang telah dibahas, 

dengan cara perwakilan kelompok maju ke depan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya.  

4. Setelah memberikan penilaian terhadap hasil diskusi kelompok 

untuk mendengarkan suatu pengumuman, guru memberikan 

penghargaan bagi kelompok yang mengerjakan dengan cepat dan 

tepat. Terdapat 1 kelompok terbaik yang akan diberikan 

penghargaan. Penghargaan berbentuk bintang yang terbuat dari 

kertas atau dapat berupa penghargaan yang lain.  

c. Konfirmasi 

1. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum 

dipahami siswa 

2. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. “Simpulan yang dapat kita buat diantaranya ialah: 1) 

Pengumuman dapat kita artikan pemberitaan. Jadi mendengarkan 

pengumumam ialah mendengarkan pemberitaan. 2) Pengumuman 

yang telah kita pelajari memiliki pokok-pokok pengumuman, serta 

memiliki isi dari pengumuman tersebut”. 

 



115 
 

 

C. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

a. Guru memberi soal evaluasi yang dikerjakan secara individu dan 

diharapkan siswa mengerjakan dengan tepat dan cepat. 

b. Guru dan siswa membahas tugas individu untuk penilaian. Guru 

membacakan soal, kemudian menyuruh beberapa siswa maju untuk 

menuliskan jawabannya. Guru memberikan penghargaan untuk siswa 

yang dapat mengerjakan tugas individu ini dengan cepat dan tepat. 

c. Guru memberikan refleksi dengan menanyakan :  

1. Apa materi pokok yang telah kita bahas hari ini?  

2. Ada berapa pengumuman yang telah kita pelajari? Coba sebutkan! 

3. Di dalam pengumuman terdapat apa saja? Coba sebutkan! 

4. Coba sebutkan isi dari pengumuman yang telah kita diskusikan! 

5. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? 

d. Guru melakukan tindak lanjut yaitu: 

1. Kegiatan remedial berupa PR bagi siswa yang nilainya belum 

mencapai KKM. Kegiatannya ialah mendengarkan 2 pengumuman 

atau berita di radio atau TV kemudian mencatat isi pengumuman 

atau berita tersebut dalam beberapa kalimat. 

2. Kegiatan pengayaan berupa PR bagi siswa yang nilainya sudah 

mencapai KKM. Kegiatannya ialah mendengarkan 1 pengumuman 

atau berita di Radio atau TV kemudian mencatat isi pengumuman 

atau berita tersebut dalam beberapa kaliamat. 

e. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 

VIII. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Media audio berupa rekaman pengumuman atau pembacaan pengumuman 

oleh guru. 

2. Teks pengumuman (media visual) 

 

SUMBER BELAJAR 

1. Indriyani, dkk. 2008. Bahasa Indonesia  untuk Sekolah Dasar Kelas IV.  

Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (Halaman 92 

dan 107). 

2. Silabus kelas 4 Sekolah Dasar. 
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IX. EVALUASI 

1.  Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 

2. Jenis Penilaian  : Tes Tertulis 

3.  Bentuk Tes   : Uraian 

4.  Alat Penilaian  : Soal 

1. Soal Evaluasi 

A. Setelah mendengarkan pengumuman yang ada (Lampiran 2), 

jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Tulislah isi pengumuman yang kamu dengar pada lembar kertas yang 

telah disedakan gurumu! 

2. Siapa yang ditunjuk untuk membuat pengumuman? 

3. Apa yang diinformasikan dalam pengumuman? 

4. Apa nama acara yang akan diadakan? 

5. Di mana acara dilangsungkan? 

6. Kapan acara dilaksanakan? 

7. Setujukah kamu dengan kegiatan yang akan dilakukan? Mengapa? 

 

2. Kunci Jawaban 

 1. Pengumuman tersebut berisi tentang peringatan ulang tahun SD Negeri I 

Purbalingga yang ke-25. Kegiatannya ialah pentas seni yang akan 

dilaksanakan hari Sabtu, 22 Maret 2008. pukul 09.00 di Halaman SD 

Negeri I Purbalingga. 

 2. Aldi Santoso 

 3. Tentang peringatan hari ulang tahun SD Negeri I Purbalingga yang ke-

25 

 4. Pentas seni. 

 5. Halaman SD Negeri I Purbalingga.  

 6. Sabtu, 22 Maret 2008 pukul 09.00 WIB 

 7. Setuju, karena memperingati ulang tahunnya dengan acara yang baik 

yaitu dengan mengadakan pentas seni. 

 

3. Skor Penilaian 

1. Soal Uraian  
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No soal Skor 

1 4 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 3 

Jumlah 17 

 

4. Nilai Akhir 

      Skor Perolehan 
       NA =        X 100 

       Skor Maksimal  

Purbalingga, 29 April 2012 

 

       Mengetahui, 

Kepala Sekolah       Peneliti  

       ttd        ttd  

 

Imam Handoko, S. Pd. SD.     Heri Mustofa 

NIP. 19680605 199103 1 013    NIM. 1402408312  
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

Satuan Pendidikan    : SD N 2 Karangpucung     

Kelas/Semester  : IV/II 

Mata Pelajaran    : Bahasa Indonesia  

Materi Pokok     : Mendengarkan Pengumuman 

Petunjuk : 

1. Kerjakan tugas bersama kelompok tentang mendengarkan pengumuman melalui 

handphone (HP)! 

2. Perhatikan dengan baik-baik karena pengumuman hanya akan diperdengarkan dua 

kali! 

Tugas 

Mendengarkan Pengumuman Melalui Media HP. 

Soal 

1. Tulislah isi pengumuman yang kamu dengar pada lembar kertas yang telah 

disedakan gurumu! 

2. Apa kegiatan yang akan dilakukan oleh SD Negeri 1 Karangpucung? 

3. Bagaimana siswa-siswi SD Negeri 1 Karangpucung dapat ikut serta dalam 

acara/kegiatan tersebut? 

4. Pengumuman itu disampaikan kapan? 

5. Siapa yang mengumumkan pengumuman tersebut? 

6. Kapan hari terakhir siswa-siswi dapat ikut serta dalam acara tersebut?  

7. Setujukah kalian dengan kegiatan tersebut, Mengapa? 

Nama kelompok       : 

Ketua Kelompok  : 

Anggota kelompok   : 

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 
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TEKS PENGUMUMAN UNTUK SOAL LKS 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 1I 

Satuan Pendidikan   : SD N 2 Karangpucung    

Kelas/Semester  : IV/II 

Mata Pelajaran         : Bahasa Indonesia     

Materi Pokok     : Mendengarkan Pengumuman 

 

Berikut ini adalah isi dari pengumuman yang akan diperdengarkan melaui 
media  HP. 

Pengumuman 

 

Berhubungan dengan bulan amal, SD Negeri 1 Karangpucung akan mengadakan 

bakti sosial ke Panti Asuhan Kasih Bunda. Untuk itu, siswa-siswi SD Negeri 1 

Karangpucung diharapkan ikut serta dalam acara ini. Mohon keikhlasannya untuk 

menyumbang, baik berupa pakaian bekas ataupun uang. Pengumpulannya di ruang 

kelas V mulai hari ini, paling lambat hari Jum’at, 25 Januari 2008. Dikarenakan hasil 

sumbangan akan diantar ke panti pada hari Sabtu, 26 Januari 2008 pukul 08.00 pagi. 

Kami berharap siswa-siswi dapat ikut serta sebagai dermawan. Atas perhatiannya, kami 

ucapkan terima kasih. 

 

 
Bandung, 19 Januari 2008 

 
Kepala Sekolah, 

 

 

 

(Bambang Sahid) 
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KISI-KISI TES FORMATIF  

SIKLUS I PERTEMUAN 1I 

Satuan Pendidikan   : SD N 2 Karangpucung     

Kelas/Semester  : IV/II 

Mata Pelajaran         : Bahasa Indonesia     

Materi Pokok     : Mendengarkan Pengumuman    
   

STANDAR KOMPETENSI 

Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun. 

  

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Soal Jenis Soal Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Menyampaik

an kembali 

isi 

pengumuman 

yang 

dibacakan. 

1. Mencatat pokok-

pokok 

pengumuman. 

2. Menuliskan isi 

pengumuman ke 

dalam beberapa 

kalimat.  

3. Menyampaikan isi 

pengumuman 

dengan tepat 

kepada orang lain.  

Uraian 

 

Uraian 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

 

 

C2 

 

 

1, 2, 3,4, 

dan 5. 

6. 

 

7. 

 

 

 

7. 
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TES FORMATIF  

SIKLUS I PERTEMUAN 1I 

Satuan Pendidikan  : SD N 2 Karangpucung     

Kelas/Semester  : IV/II 

Mata Pelajaran         : Bahasa Indonesia     

Materi Pokok     : Mendengarkan Pengumuman 

PENGUMUMAN 

Untuk memperingati hari ulang tahun SD Negeri I Purbalingga yang ke-25, 

sekolah mengadakan pentas seni yang akan diselenggarakan pada: 

Hari, tanggal : Sabtu, 22 Maret 2008 

Waktu             : Pukul 09.00 WIB 

Tempat  : Halaman SD Negeri I Purbalingga 

Acara   : Pentas Seni HUT SD Negeri I Purbalingga yang ke-25 

Sehubungan dengan itu, diharapkan setiap kelas untuk mengirimkan wakilnya. 

Dan bagi yang berminat, segera mendaftarkan diri pada ketua kelas masing-masing. 

Purbalingga, 10 Maret 2008 

 Panitia 

 

(Aldi Santoso) 
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Lampiran  8 

PERANGKAT RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Satuan Pendidikan :  SD Negeri 2 Karangpucung 

Kelas/Semester :  IV/II 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit (1x pertemuan) 

Pelaksanaan  :  Sabtu, 12  Mei 2012 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

Menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan. 

III. INDIKATOR 

1. Mencatat pokok-pokok pengumuman. 

2. Menuliskan isi pengumuman ke dalam beberapa kalimat.  

3. Menyampaikan isi pengumuman dengan tepat kepada orang lain.  

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mencatat pokok-pokok 

pengumuman. 

2. Setelah mendengarkan pengumumam dari laptop, siswa dapat menuliskan 

isi pengumuman ke dalam beberapa kalimat melalui diskusi kelompok. 

3. Siswa dapat mempresentasikan isi pengumuman yang didengar melalui 

laptop dengan tepat kepada orang lain melalui diskusi kelompok. 

 

V. MATERI 

Pengumuman 1 (lampiran 1) 

Pengumuman 2 (lampiran 2) 

 

VI. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah  

2. Tanya Jawab 
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3. Penugasan 

4. Diskusi  

 

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 Langkah-langkah : 

A. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru mengucapkan salam dilanjutkan berdoa bersama. 

2. Guru melakukan presensi. 

3. Guru mempersiapkan buku pelajaran, media, dan memeriksa kesiapan 

siswa sebelum belajar. Memeriksa kesiapan siswa dapat dilakukan 

dengan menanyakan bagaimana kabar para siswa, dan ketika ditanya 

bagaimana kabar kalian semuanya, siswa dapat menjawab dengan 

Alhamdulillah, Luar Biasa, Allahu Akbar. 

4. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa mengenai 

sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran yang akan dibahas.  

5. Guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

(Hari ini kita akan belajar kembali tentang mendengarkan pengumuman. 

Anak-anak akan mempelajari pokok-pokok pengumuman, isi 

pengumuman, dan belajar menyampaikan isi pengumuman tersebut 

seperti apa yang kita pelajari kemarin). 

B. Kegiatan Inti (35 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan contoh mendengarkan pengumuman berupa 

rekaman pengumuman dengan menggunakan media laptop.  

2. Guru menjelaskan pokok-pokok pengumuman kepada siswa.  

3. Guru menyuruh siswa diskusi kelompok untuk mendengarkan 

pengumuman. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa yang 

heterogen baik dari jenis kelamin maupun tingkat kemampuan siswa. 

Siswa disuruh untuk mengerjakan soal yang ada dalam Lembar 

Kerja Siswa (LKS). 

b. Elaborasi 

1. Guru membimbing siswa melakukan diskusi kelompok dengan 

kegiatan mendengarkan pengumuman dan mengerjakan LKS. 

(Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD) 
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2. Guru berkeliling memberikan bimbingan kepada kelompok yang 

memerlukannya. 

3. Guru dan siswa membahas hasil diskusi kelompok, dengan cara 

perwakilan kelompok maju ke depan untuk mepresentasikan hasil 

diskusinya. 

4. Setelah memberikan penilaian terhadap hasil diskusi kelompok 

untuk mendengarkan suatu pengumuman, guru memberikan 

penghargaan bagi kelompok yang mengerjakan dengan cepat dan 

tepat. Penghargaan berupa bintang yang terbuat dari kertas serta 

sertifikat penghargaan. 

c. Konfirmasi 

1. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum 

dipahami siswa. 

2. Guru meluruskan kesalahpahaman yang terjadi pada siswa tentang 

materi yang telah dibahas. 

3. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. “Simpulan yang dapat kita buat diantaranya ialah: 1)  

Pengumuman yang telah kita pelajari memiliki pokok-pokok 

pengumuman, serta memiliki isi dari pengumuman tersebut,  2) 

Pengumuman yang telah dibahas mengenai peraturan kedisiplinan di 

pesantren Rodotus Sholihin, yang membahas peraturan bangun tidur, 

ijin pulang ke rumah, seragam dan kebersihan pesantren”. 

C. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

a. Guru memberi soal evaluasi yang dikerjakan secara individu dan 

diharapkan siswa mengerjakan dengan tepat dan cepat.  

b. Guru dan siswa membahas hasil tes individu untuk penilaian. Guru 

memberikan penghargaan untuk siswa yang dapat mengerjakan tugas 

individu ini dengan cepat dan tepat. 

c. Guru memberikan refleksi dengan menanyakan :  

1. Apa materi pokok yang telah kita bahas hari ini?  

2. Ada berapa pengumuman yang telah kita pelajari? Coba sebutkan! 

3. Di dalam pengumuman terdapat apa saja? Coba sebutkan! 

4. Coba sebutkan isi dari pengumuman yang telah kita diskusikan! 
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5. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? 

d. Guru melakukan tindak lanjut yaitu: 

1. Kegiatan remedial berupa PR bagi siswa yang nilainya belum 

mencapai KKM. Kegiatannya ialah mendengarkan 1 pengumuman 

atau berita di radio atau TV kemudian mencatat isi pengumuman 

atau berita tersebut dalam beberapa kalimat. 

2. Kegiatan pengayaan berupa PR bagi siswa yang nilainya sudah 

mencapai KKM. Kegiatannya ialah mempelajari pengumuman yang 

telah dipelajari.. 

e. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 

 

VIII. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Pembacaan pengumuman langsung oleh guru. 

2. Media laptop. 

SUMBER BELAJAR 

1. Darmadi, dkk. 2008. Bahasa Indonesia  untuk SD dan MI Kelas IV.  Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (Halaman 92 - 93). 

2. Silabus kelas 4 Sekolah Dasar. 

 

IX. EVALUASI 

1.  Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 

2. Jenis Penilaian  : Tes Tertulis 

3.  Bentuk Tes   : Uraian 

4.  Alat Penilaian  : Soal 

1. Soal Evaluasi 

A. Setelah mendengarkan pengumuman yang ada (Lampiran 2), 

jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Tulislah pokok-pokok pengumuman yang kamu dengar pada lembar 

kertas yang telah disediakan oleh gurumu! 

2. Jelaskan ketentuan disiplin kehadiran di perusahaan! 

3. Apa yang harus dilakukan karyawan jika berhalangan hadir? 

4. Jelaskan peraturan yang berkaitan dengan seragam! 

5 Jelaskan peraturan yang berkaitan dengan kebersihan! 
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6. Jelaskan ketentuan yang berkaitan dengan taman perusahaan! 

7. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarang tempat? 

 

2. Kunci Jawaban 

1. Pengumuman tersebut berisi tentang peraturan perusahaan tentang 

kedisiplinan. Peraturan tersebut diantaranya mengenai kehadiran, 

kebersihan, seragam dan keindahan taman. Peraturan tersebut dilaksanakan 

untuk meningkatkan kedisiplinan 

2. Karyawan wajib datang di perusahaan lima menit sebelum jam kerja 

dimulai. 

3. Karyawan wajib memberikan surat izin atau keterangan sakit dari dokter 

pada hari berikutnya. 

4. Karyawan wajib mengenakan seragam perusahaan sesuai dengan ketentuan 

hari masuk di perusahaan. 

5. Karyawan dilarang membuang sampah di sembarang tempat. 

6. Karyawan wajib memelihara kebersihan dan keindahan taman perusahaan. 

7. Karena menjadikan lingkungan perusahaan kotor, sehingga dapat 

menimbulkan berbagai penyakit. 

 

3. Skor Penilaian 

1. Soal Uraian  

No soal Skor 
1 4 
2 2 
3 2 
4 2 
5 2 
6 2 
7 3 

Jumlah 17 
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4. Nilai Akhir 

      Skor Perolehan 
       NA =        X 100 

       Skor Maksimal  

      Purbalingga, 8 Mei 2012 

        Mengetahui, 

 Kepala Sekolah             Peneliti  

        ttd              ttd 

 

 

Imam Handoko, S. Pd. SD.            Heri Mustofa 

NIP. 19680605 199103 1 013           NIM. 1402408312  
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

Satuan Pendidikan    : SD N 2 Karangpucung     

Kelas/Semester  : IV/II 

Mata Pelajaran    : Bahasa Indonesia  

Materi Pokok     : Mendengarkan Pengumuman 

Petunjuk : 

1. Kerjakan tugas bersama kelompok tentang mendengarkan pengumuman melalui 

laptop! 

2. Perhatikan dengan baik-baik karena pengumuman hanya akan diperdengarkan dua 

kali! 

Tugas 

Mendengarkan Pengumuman Melalui Media laptop. 

Soal 

1. Tulislah isi pengumuman yang kamu dengar pada lembar kertas yang telah 

disediakan oleh gurumu! 

2. Jelaskan ketentuan disiplin bangun tidur di pesantren! 

3. Apa yang harus dilakukan santri jika ingin pulang ke rumah? 

4. Jelaskan peraturan yang berkaitan dengan seragam! 

5 Jelaskan peraturan yang berkaitan dengan kebersihan! 

6. Siapa lurah  pesantren tersebut?  

7. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarang tempat? 

 

Nama kelompok       : 

Ketua Kelompok  : 

Anggota kelompok   : 

1. 

2. 

3. 

4.  

5.  
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TEKS PENGUMUMAN UNTUK SOAL LKS 

SIKLUS 1I PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidikan   : SD N 2 Karangpucung    

Kelas/Semester  : IV/II 

Mata Pelajaran         : Bahasa Indonesia     

Materi Pokok     : Mendengarkan Pengumuman 

 

Berikut ini adalah isi dari pengumuman yang akan diperdengarkan melaui 
media  Laptop. 

Pengumuman 

 

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan yang mulai pudar, pesantren Rodhotus 
Sholihin juga akan meningkatkan gerakan disiplin. Untuk itu, setiap santri wajib 
mematuhi peraturan berikut ini. 

a. Santri wajib bangun sebelum adzan subuh. 

b. Santri wajib mengikuti jama’ah sholat lima waktu. 

c. Santri wajib mengenakan seragam pesantren sesuai dengan ketentuan pesantren. 

d. Santri tidak boleh membuat coretan di meja, kursi, dan dinding pesantren. 

e. Santri dilarang membuang sampah di sembarang tempat. 

f. Santri yang ingin pulang diwajibkan melapor dan meminta ijin kepada pengurus 
pesantren. 

Lurah Pesantren Rodhotus Sholihin 

Yusuf Maulana 
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KISI-KISI TES FORMATIF  

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidikan   : SD N 2 Karangpucung     

Kelas/Semester  : IV/II 

Mata Pelajaran         : Bahasa Indonesia     

Materi Pokok     : Mendengarkan Pengumuman    
   

STANDAR KOMPETENSI 

Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun. 

  

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Menyampaikan 

kembali isi 

pengumuman 

yang dibacakan. 

1. Mencatat pokok-pokok 

pengumuman. 

2. Menuliskan isi 

pengumuman ke dalam 

beberapa kalimat.  

3. Menyampaikan isi 

pengumuman dengan 

tepat kepada orang lain. 

Uraian 

 

Uraian 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

 

 

C2 

 

 

2, 3, 4, 5  

dan 6. 

7. 

 

1. 

 

 

 

1. 
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TES FORMATIF  

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidikan  : SD N 2 Karangpucung     

Kelas/Semester  : IV/II 

Mata Pelajaran         : Bahasa Indonesia     

Materi Pokok     : Mendengarkan Pengumuman 

PENGUMUMAN 

Dalam rangka menyambut gerakan disiplin nasional, perusahaan juga akan 
meningkatkan gerakan disiplin. Untuk itu, setiap karyawan wajib mematuhi peraturan 
berikut ini. 

a. Karyawan wajib datang di perusahaan lima menit sebelum jam kerja dimulai. 

b. Karyawan yang berhalangan hadir wajib memberikan surat izin atau keterangan sakit 
dari dokter pada hari berikutnya. 

c. Karyawan wajib mengenakan seragam kerja sesuai dengan ketentuan hari masuk di 
perusahaan. 

d. Karyawan wajib memelihara hubungan yang baik antar warga perusahaan. 

e. Karyawan dilarang membuang sampah di sembarang tempat. 

f. Karyawan wajib memelihara kebersihan dan keindahan taman perusahaan. 

 

 

Direktur Utama PT. Majapura 

 

 

      Dedi Suroso, S. E. 
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Lampiran  9  

PERANGKAT RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 1I 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Satuan Pendidikan :  SD Negeri 2 Karangpucung 

Kelas/Semester :  IV/II 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit (1x pertemuan) 

                     Pelaksanaan  :  Jumat, 25  Mei 2012 

I. STANDAR KOMPETENSI 

Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

Menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan. 

 

III. INDIKATOR 

1. Mencatat pokok-pokok pengumuman. 

2. Menuliskan isi pengumuman ke dalam beberapa kalimat.  

3. Menyampaikan isi pengumuman dengan tepat kepada orang lain.  

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mencatat pokok-pokok 

pengumuman. 

2. Setelah mendengarkan pengumumam dari tape recorder, siswa dapat 

menuliskan isi pengumuman ke dalam beberapa kalimat melalui diskusi 

kelompok. 

3. Siswa dapat mempresentasikan isi pengumuman yang didengar melalui tape 

recorder dengan tepat kepada orang lain melalui diskusi kelompok. 

 

V. MATERI 

Pengumuman 1 (lampiran 1) 

Pengumuman 2 (lampiran 2) 
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VI. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah  

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

4. Diskusi  

 

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 Langkah-langkah : 

A. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru mengucapkan salam dilanjutkan berdoa bersama. 

2. Guru melakukan presensi. 

3. Guru mempersiapkan buku pelajaran, media, dan memeriksa kesiapan 

siswa sebelum belajar. Memeriksa kesiapan siswa dapat dilakukan 

dengan menanyakan bagaimana kabar para siswa, dan ketika ditanya 

bagaimana kabar kalian semuanya, siswa dapat menjawab dengan 

Alhamdulillah, Luar Biasa, Allahu Akbar. 

4. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa mengenai 

sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran yang akan dibahas. 

5. Guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

(Hari ini kita akan mempelajari kembali tentang mendengarkan 

pengumuman. Anak-anak akan  mempelajari pokok-pokok 

pengumuman, isi pengumuman, dan belajar menyampaikan isi 

pengumuman tersebut seperti apa yang kita pelajari kemarin). 

B. Kegiatan Inti (35 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan contoh mendengarkan pengumuman melalui 

pembacaan pengumuman langsung oleh guru.  

2. Guru menjelaskan pokok-pokok pengumuman kepada siswa.  

3. Guru menyuruh siswa diskusi kelompok untuk mendengarkan 

pengumuman. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa yang 

heterogen baik dari jenis kelamin maupun tingkat kemampuan siswa. 

Siswa disuruh untuk mengerjakan soal yang ada dalam Lembar 

Kerja Siswa (LKS). 

(Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD) 
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b. Elaborasi 

1. Guru membimbing siswa melakukan diskusi kelompok dengan 

kegiatan mendengarkan pengumuman dan mengerjakan LKS. 

2. Guru berkeliling memberikan bimbingan kepada kelompok yang 

memerlukannya. 

3. Guru dan siswa membahas hasil diskusi kelompok, dengan cara 

perwakilan kelompok maju ke depan untuk mepresentasikan hasil 

diskusinya.  

4. Setelah memberikan penilaian terhadap hasil diskusi kelompok 

untuk mendengarkan suatu pengumuman, guru memberikan 

penghargaan bagi kelompok yang mengerjakan dengan cepat dan 

tepat. Penghargaan berupa bintang yang terbuat dari kertas, sertifikat 

penghargaan dan piala bergilir. 

c. Konfirmasi 

1. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum 

dipahami siswa. 

2. Guru meluruskan kesalahpahaman yang terjadi pada siswa tentang 

materi yang telah dibahas. 

3. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

C. Kegiatan Akhir (30 menit) 

a. Guru memberi soal evaluasi yang dikerjakan secara individu dan 

diharapkan siswa mengerjakan dengan tepat dan cepat.  

b. Guru dan siswa membahas hasil tes individu untuk penilaian. Guru 

memberikan penghargaan untuk siswa yang dapat mengerjakan tugas 

individu ini dengan cepat dan tepat. 

c. Guru memberikan refleksi dengan bertanya kepada siswa tentang materi 

yang telah dipelajari. 

d. Guru melakukan tindak lanjut yaitu: 

1. Kegiatan remedial berupa PR bagi siswa yang nilainya belum 

mencapai KKM. Kegiatannya ialah membuat 1 pengumuman  

tentang lowongan pekerjaan kemudian mencari isi pengumuman 

tersebut dan menuliskannya dalam beberapa kalimat. 
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2. Kegiatan pengayaan berupa PR bagi siswa yang nilainya sudah 

mencapai KKM. Kegiatannya ialah mempelajari pengumuman yang 

telah dipelajari dan mempelajari materi yang belum dipelajari. 

e. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 

 

VIII. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Pembacaan pengumuman langsung oleh guru. 

2. Media tape recorder. 

SUMBER BELAJAR 

1. Indriyani, dkk. 2008. Bahasa Indonesia  untuk Sekolah Dasar Kelas IV.  

Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. (Halaman 

148). 

2. Silabus kelas 4 Sekolah Dasar. 

 

IX. EVALUASI 

1.  Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 

2. Jenis Penilaian  : Tes Tertulis 

3.  Bentuk Tes   : Uraian 

4.  Alat Penilaian  : Soal 

1. Soal Evaluasi 

A. Setelah mendengarkan pengumuman yang ada (Lampiran 2), 

jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Tulislah simpulan dari pengumuman yang kamu dengar pada lembar kertas 
yang telah disediakan oleh gurumu! 

2. Pengumuan apa yang baru kamu dengar? 

3. Lowongan pekerjaan apa saja yang dibutuhkan? 

4. Apa syarat-syarat yang harus dilampirkan? 

5. Di mana alamat toko yang membutuhkan pekerja?  

6. Kapan paling lambat lamaran tersebut harus sudah dikirim?  

7. Jika Nurul ingin melamar sebagai pelayan, maka kode yang harus ditulis 
olehnya ialah? 
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8. Jika iklan ini dimuat tanggal 25 Februari 2012, maka paling lambat 
pengumpulan lamaran tersebut kapan? 

2. Kunci Jawaban 

1. Toko Asih membutuhkan pekerja dengan posisi pelayan, sales, dan karyawan. 
Lampiran berisi  CV, copy ijazah, copy nilai raport, dan foto berwarna 4x6 (2 
lembar). Lamaran dikirim selambat-lambatnya 5 hari sejak iklan ini dimuat ke 
Manajer Toko Asih  Jl. Merdeka Bobotsari Purbalingga 53333.  

2. Lowongan pekerjaan di Toko Asih. 

3. Pelayan, Sales, dan Karyawan. 

4. CV, copy ijazah, copy nilai raport, dan foto berwarna 4x6 (2 lembar). 

5. Jl. Merdeka Bobotsari Purbalingga 53333. 

6. 5 hari sejak iklan di muat. 

7. PLYN. 

8. Tanggal 1 Maret 2012. 

3. Skor Penilaian 

1. Soal Uraian  

No soal Skor 
1 4 
2 2 
3 2 
4 2 
5 2 
6 2 
7 2 
8 3 

Jumlah 19 
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4. Nilai Akhir 

      Skor Perolehan 
       NA =        X 100 

       Skor Maksimal  

Purbalingga, 20 Mei 2012 

 

      Mengetahui, 

Kepala Sekolah      Peneliti  

        ttd      ttd 

 

 

       Imam Handoko, S. Pd. SD.    Heri Mustofa 
       NIP. 19680605 199103 1 013   NIM. 1402408312 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

Satuan Pendidikan    : SD N 2 Karangpucung     

Kelas/Semester  : IV/II 

Mata Pelajaran    : Bahasa Indonesia  

Materi Pokok     : Mendengarkan Pengumuman 

 

Pengumuman di bawah ini akan digunakan untuk soal diskusi kelompok yang 
akan diperdengarkan melaui media  tape recorder.  

Pengumuman 

DIBUTUHKAN SEGERA   

PT.  Boyang Purbalingga 

1. PUBLIC RELATION (Kode Lamaran = PR) 

a. Wanita, tinggi badan minimal 160 cm 
b. Pendidikan minimal SMA 
c. Pengalaman dalam bidang komunikasi/Public Relation minimal 2 tahun. 
d. Kreatif, inovatif dan berpenampilan menarik 
e. Mampu bekerjasama dalam team 

2. Sales  (Kode Lamaran = SLS) 

a. Wanita/Pria, maksimal 27 tahun 
b. SMA sederajat 
c. Rata-rata nilai rapot minimal 70 

3. Karyawan (Kode Lamaran = KRYWN) 

a. Wanita/Pria, maksimal 35 tahun 
b. Pendidikan SMA sederajat 
c. Diutamakan perpengalaman bekerja di perusahaan. 

Lamaran dilampiri CV, copy ijazah, copy nilai raport, foto berwarna 4x6 (2 lembar), 
mencantumkan kode lamaran di sebelah kiri atas. Ditunjukkan kepada: HRD Manajer 
PT. Boyang Purbalingga  Jl. Sudirman Purbalingga kode pos 53320.  

Lamaran dikirim selambat-lambatnya 10 hari sejak iklan ini dimuat,   

Soal di bawah ini akan digunakan pada diskusi kelompok.       
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Petunjuk: 

1. Kerjakan tugas bersama kelompok tentang mendengarkan pengumuman melalui tape 

recorder! 

2. Perhatikan dengan baik-baik karena pengumuman hanya akan diperdengarkan dua 

kali! 

Soal 

A. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengumuman yang kalian 

dengar melalui tape recorder! 

1. Tulislah pokok-pokok pengumuman yang kalian dengar melalui tape recorder! 

2. Tulislah isi pengumuman kedalam  beberapa kalaimat yang kalian dengar melaui 
tape recorder kemudian presentasikan kepada kelompok yang lain! 

B.   Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan isi dari pengumuman yang 
kalian  dengar melalui tape recorder!   

1. Pengumuan apa yang baru kalian dengar? 

2. Lowongan pekerjaan apa saja yang dibutuhkan? 

3. Apa syarat-syarat yang harus dilampirkan? 

4. Di mana alamat PT. yang membutuhkan pekerja?  

5. Kapan paling lambat lamaran tersebut harus sudah dikirim?  

6. Jika Agus ingin melamar sebagai karyawan, maka kode yang harus ditulis 
olehnya ialah? 

7. Jika iklan ini dimuat tanggal 25 Februari 2012, maka paling lambat pengumpulan 
lamaran tersebut kapan? 

Nama kelompok       : 

Ketua Kelompok  : 

Anggota kelompok   : 

1.     3. 

2.    4.       
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KISI-KISI TES FORMATIF 

 SIKLUS II PERTEMUAN 1I 

Satuan Pendidikan   : SD N 2 Karangpucung     

Kelas/Semester  : IV/II 

Mata Pelajaran         : Bahasa Indonesia     

Materi Pokok     : Mendengarkan Pengumuman   

STANDAR KOMPETENSI 

Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun. 
  

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Menyampaikan 
kembali isi 
pengumuman 
yang dibacakan. 

1. Mencatat pokok-pokok 
pengumuman. 

2. Menuliskan isi 
pengumuman ke dalam 
beberapa kalimat.  

3. Menyampaikan isi 
pengumuman dengan 
tepat kepada orang lain. 

Uraian 
 

Uraian 
 

Uraian 
 
 
 

Uraian 
 
 

C1 
 

C2 
 

C3 
 
 
 

C2 
 
 

2, 3, 4, 5, 
6 dan 7. 
8. 
 
1. 
 
 
 
1. 

 

Pengumuman di bawah ini akan digunakan untuk soal tes formatif yang 

akan diperdengarkan melaui media tape recorder. 

PENGUMUMAN 

DIBUTUHKAN SEGERA  

Toko Asih 

1. Pelayan (Kode Lamaran = PLYN) 

a) Wanita, tinggi badan minimal 160 cm 
b) Pendidikan minimal SMA 
c) Kreatif, inovatif dan berpenampilan menarik 
d) Mampu bekerjasama dalam team 
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2. Sales  (Kode Lamaran = SLS) 

a) Wanita/Pria, maksimal 27 tahun 
b) SMA sederajat 
c) Rata-rata nilai rapot minimal 70 

3. Karyawan  (Kode Lamaran = KRYWN) 

a) Wanita/Pria, maksimal 35 tahun 
b) Pendidikan SMA sederajat 
c) Diutamakan perpengalaman bekerja di toko serba ada. 

Lamaran dilampiri CV, copy ijazah, copy nilai raport, foto berwarna 4x6 (2 lembar), 
mencantumkan kode lamaran di sebelah kiri atas. Ditunjukkan kepada: Manajer Toko 
Asih Bobotsari  Jl. Merdeka Purbalingga kode pos 53333.  

Lamaran dikirim selambat-lambatnya 5 hari sejak iklan ini dimuat,  
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Lampiran 10 

DAFTAR NAMA KELOMPOK BELAJAR SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

No Nama Siswa 
Skor 

Dasar

Skor 

Akhir 

Skor  

Perkembangan 

Nilai 

Penghargaan 

Kelompok 

KELOMPOK NARUTO  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dwiki Febriyanto 

Restu Dwi A. 

Saniatul Azizah 

A. Ibnu Mas’ud 

Aziz Muslim 

67,8 

40 

38,5 

18,5 

16,9 

92,8 

64,2 

92,8 

42,8 

57,1 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

Super 

KELOMPOK SPIDERMAN  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Abdul Latif  

Khoirun Nisa T. 

Ana Rahayu  

Fiki Arif Saputra 

Afif Wilujeng 

60 

41,6 

36,9 

20 

11,4 

78,5 

78,5 

57,1 

64,2 

28,5 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

Super 

KELOMPOK BATMAN  

1. 

2. 

3. 

4. 

Desti Triyani 

Apriyanto 

Juli Afrian 

Halimatus Sadiyah 

56,9 

43,1 

36,9 

26,2 

71,4 

85,7 

28,5 

71,4 

30 

30 

10 

30 

25 

Super 

KELOMPOK SON GOKU  

1. 

2. 

3. 

4. 

Dewi Nurkhofifah 

Royan Khasanah 

Doni Riswanto 

Irkhan Hidayat 

47,7 

46,2 

32,3 

29,3 

85,7 

92,8 

78,5 

78,5 

30 

30 

30 

30 

30 

Super 
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Lampiran 11 

DAFTAR NAMA KELOMPOK BELAJAR SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

No Nama Siswa 
Skor 

Dasar

Skor 

Akhir 

Skor 

Perkembangan 

Nilai 

Penghargaan 

Kelompok 

KELOMPOK BLUEBERRY 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dwiki Febriyanto 

Restu Dwi A. 

Saniatul Azizah 

A. Ibnu Mas’ud 

Aziz Muslim 

92,8 

64,2 

92,8 

42,8 

57,1 

100 

52,9 

64,7 

41,2 

47 

30 

5 

5 

10 

10 

15 

Baik 

KELOMPOK APEL 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Abdul Latif  

Khoirun Nisa T. 

Ana Rahayu  

Fiki Arif Saputra 

Afif Wilujeng 

78,5 

78,5 

57,1 

64,2 

28,5 

88,2 

73,5 

73,5 

94,1 

41,2 

20 

10 

30 

30 

30 

24 

Hebat 

KELOMPOK ANGGUR 

1. 

2. 

3. 

4. 

Desti Triyani 

Apriyanto 

Juli Afrian 

Halimatus Sadiyah 

71,4 

85,7 

28,5 

71,4 

88,2 

91,2 

47 

64,7 

30 

20 

30 

10 

22,5 

Hebat 

KELOMPOK MANGGA 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dewi Nurkhofifah 

Royan Khasanah 

Doni Riswanto 

Irkhan Hidayat 

85,7 

92,8 

78,5 

78,5 

82,4 

82,4 

58,8 

82,4 

10 

5 

5 

20 

10 

Tidak Ada 

Penghargaan 

Kelompok 
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Lampiran 12 

DAFTAR NAMA KELOMPOK BELAJAR SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

No Nama Siswa 
Skor 

Dasar

Skor 

Akhir 

Skor 

Perkembangan 

Nilai 

Penghargaan 

Kelompok 

KELOMPOK CHETAH  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dwiki Febriyanto 

Afif Wilujeng  

Khoirun Nisa T. 

Aziz Muslim 

Royan Khasanah 

100 

41,2 

73,5 

47 

92,8 

100 

70,6 

82,4 

67,6 

94,1 

30 

30 

20 

30 

20 

26 

Super 

KELOMPOK SINGA  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dewi Nurkhofifah 

Fiki Arif Saputra 

Juli Afrian 

Ana Rahayu  

A. Ibnu Mas’ud 

85,7 

94,1 

47 

73,5 

41,2 

94,1 

76,5 

23,5 

76,5 

47 

20 

5 

5 

20 

20 

14 

Tidak Ada 

Penghargaan 

Kelompok 

KELOMPOK SRIGALA  

1. 

2. 

3. 

4. 

Irkhan Hidayat 

Apriyanto 

Restu Dwi A. 

Saniatul Azizah 

82,4 

91,2 

52,9 

64,7 

94,1 

76,5 

100 

70,6 

30 

5 

30 

20 

21,25 

Hebat 

KELOMPOK KELINCI  

1. 

2. 

3. 

4. 

Desti Triyani  

Abdul Latif 

Doni Riswanto 

Halimatus Sadiyah 

88,2 

88,2 

58,8 

64,7 

94,1 

88,2 

29,4 

94,1 

20 

20 

5 

30 

18,75 

Baik 
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Lampiran 13 

DAFTAR NAMA KELOMPOK BELAJAR SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

No Nama Siswa 
Skor 

Dasar

Skor 

Akhir 

Skor 

Perkembangan 

Nilai 

Penghargaan 

Kelompok 

KELOMPOK ARSENAL 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dwiki Febriyanto 

Afif Wilujeng  

Khoirun Nisa T. 

Aziz Muslim 

Royan Khasanah 

100 

70,6 

82,4 

67,6 

94,1 

94,7 

63,2 

73,7 

68,4 

73,7 

10 

10 

10 

20 

5 

11 

Tidak Ada 

Penghargaan 

Kelompok 

KELOMPOK BARCELONA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dewi Nurkhofifah 

Fiki Arif Saputra 

Juli Afrian 

Ana Rahayu  

A. Ibnu Mas’ud 

94,1 

76,5 

23,5 

76,5 

47 

84,2 

94,7 

68,4 

75,3 

73,7 

10 

30 

30 

10 

30 

22 

Hebat 

KELOMPOK REAL MADRID 

1. 

2. 

3. 

4. 

Irkhan Hidayat 

Apriyanto 

Restu Dwi A. 

Saniatul Azizah 

94,1 

76,5 

100 

70,6 

94,7 

73,7 

78,9 

68,4 

20 

10 

5 

10 

11,25 

Tidak Ada 

Penghargaan 

Kelompok 

KELOMPOK LIVERPOL 

1. 

2. 

3. 

4. 

Desti Triyani  

Abdul Latif 

Doni Riswanto 

Halimatus Sadiyah 

94,1 

88,2 

29,4 

94,1 

94,7 

78,9 

55,2 

68,4 

20 

10 

30 

5 

16,25 

Baik 
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Lampiran 14 

DAFTAR HADIR SISWA SIKLUS I DAN SIKLUS II 

No. Nama 
Siklus I Siklus II 

Pertemuan Pertemuan 
I II I II 

502 Doni Riswanto     
525 Afif Wilujeng     
539 Saniatul Azizah     
540 Apriyanto     
543 Juli Afrian     
547 Irkhan Hidayat     
548 Restu Dwi Afandi     
549 Dwiki Febriyanto     
550 Fiki Arif Saputra     
553 A. Ibnu Masngud     
554 Abdul Latif     
556 Dewi Nurkhofifah     
558 Aziz Muslim     
560 Ana Rahayu   A  
561 Royan Khasanah     
562 Khoirun Nisa Tsani     
563 Halimatus Sadiyah     
566 Desti Triyani     
Jumlah siswa hadir 18 18 17 18 
Jumlah siswa tidak hadir - - 1 - 
  Sakit - - - - 
  Ijin  - - - - 
  Tanpa keterangan - - 1 - 
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Lampiran 15 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I PERTEMUAN I 

No Nama Butir yang dinilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 JS Nilai 

1 Doni R. v v v v v v v  - v v  - v v v  - v v v v v v v  - v v v  - v 23 82,1
2 Afif W. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v  - v 21 75 
3 Saniatul A. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v v v v v  - v 22  78,5
4 Apriyanto v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v v v v v  - v  22 78,5
5 Juli Afrian v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v  - v  21 75 
6 Irkhan H. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  v v v v  - v  22 78,5
7 Restu D. A. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v  - v  21 75 
8 Dwiki F. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  v v v v v v v v  v v v v  - v  23 82,1
9 Fiki Arif S. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v  - v  21 75 

10 A. Ibnu M. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v  - v  21 75 
11 Abdul Latif v v v v v v v  - v  -  - v v  - v v v v v v v v v v v v  - v  23 82,1
12 Dewi N. v v v v v v v  - v  -  - v v  - v v v v v v v v v v v v  - v  23 82,1
13 Aziz M. v v v v v v v  - v v  - v v v  - v v v v v v v  - v v v  - v  23 82,1
14 Ana Rahayu v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v  - v  21 75 
15 Royan K. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v  - v  22 78,5
16 Khoirun N.  v v v v v v v  - v  -  - v v  - v v v v v v v v  - v v v  - v  22 78,5
17 Halimatus S v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v  - v  21 75 
18 Desti T. v v v v v v v  - v v  - v v v v v v v v v v v  v v v v  - v  25 89,2
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Lampiran 16 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I PERTEMUAN II 

No Nama Butir yang dinilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 JS Nilai 

1 Doni R. v v v v v v v  - v v  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 24 85,7
2 Afif W. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 22 78,5
3 Saniatul A. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v - v v v v v 22 78,5
4 Apriyanto v v v v v v v  - v v  - v v  -  - v v v v v v v v v v v v v 24 85,7
5 Juli Afrian v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 22 78,5
6 Irkhan H. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  v v v v v v v v  - v v v v v 23 82,1
7 Restu D. A. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 22 78,5
8 Dwiki F. v v v v v v v  - v v  - v v  v  v v v v v v v v  v v v v v v 26 92,8
9 Fiki Arif S. v v v v v v v  - v v  - v v  -  v v v v v v v v  - v v v v v 24 85,7

10 A. Ibnu M.  - v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 24 85,7
11 Abdul Latif v v v v v v v  - v  -  - v v  - v v v v v v v v v v v v v v 24 85,7
12 Dewi N. v v v v v v v  - v v  - v v  - - v v v v v v v v v v v v v 24 85,7
13 Aziz M. v v v v v v v  - v -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 22 78,5
14 Ana Rahayu v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 22 78,5
15 Royan K. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 22 78,5
16 Khoirun N.  v v v v v v v  - v  v  - v v  - v v v v v v v v v v v v v v 25 89,2
17 Halimatus S v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 22 78,5
18 Desti T. v v v v v v v  - v v  - v v v v v v v v v v v  v v v v v v 26 92,8
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Lampiran 17 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II PERTEMUAN I 

No Nama Butir yang dinilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 JS Nilai 

1 Doni R. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  v v v v v v v v  - v v v v v 23 82,1
2 Afif W. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 22 78,5
3 Saniatul A. v v v v v v v  - v v  - v v  - v v v v v v v v - v v v v v 24 85,7
4 Apriyanto v v v v v v v  - v v  - v v  - v v v v v v v v - v v v v v 24 85,7
5 Juli Afrian v v v v v v v  - v v  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 23 82,1
6 Irkhan H. v v v v v v v  - v v  - v v  -  v v v v v v v v v v v v v v 25 89,2
7 Restu D. A. v v v v v v v  - v v  - v v v  v v v v v v v v v v v v v v 26 92,8
8 Dwiki F. v v v v v v v  - v v  - v v  v  v v v v v v v v  v v v v v v 26 92,8
9 Fiki Arif S. v v v v v v v  - v v  - v v v  v v v v v v v v  - v v v v v 25 89,2

10 A. Ibnu M.  - v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 22 78,5
11 Abdul Latif v v v v v v v  - v v  - v v v v v v v v v v v v v v v v v 26 92,8
12 Dewi N. v v v v v v v  - v v  - v v  - v v v v v v v v v v v v v v 25 89,2
13 Aziz M. v v v v v v v  - v -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 22 78,5
14 Ana Rahayu  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0 
15 Royan K. v v v v v v v  - v  v  - v v  - v v v v v v v v v v v v v v 25 89,2
16 Khoirun N.  v v v v v v v  - v  v  - v v  - v v v v v v v v v v v v v v 25 89,2
17 Halimatus S v v v v v v v  - v v  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 23 82,1
18 Desti T. v v v v v v v  - v v  - v v v v v v v v v v v  v v v v v v 26 92,8
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Lampiran 18 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II PERTEMUAN II 

No Nama Butir yang dinilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 JS Nilai 

1 Doni R. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 22 78,5
2 Afif W. v v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 22 78,5
3 Saniatul A. v v v v v v v  - v v  - v v v  - v v v v v v v v  v v v v v 25 89,2
4 Apriyanto v v v v v v v  - v v  - v v v v v v v v v v v -  - v v v v 25 89,2
5 Juli Afrian v v v v v v v  - v v  - v v  -  - v v v v v v v  -  - v v v v 23 82,1
6 Irkhan H. v v v v v v v  - v v  - v v v  v v v v v v v v v v v v v v 26 92,8
7 Restu D. A. v v v v v v v  - v v  - v v v  v v v v v v v v v v v v v v 26 92,8
8 Dwiki F. v v v v v v v  - v v  - v v  v  v v v v v v v v  v v v v v v 26 92,8
9 Fiki Arif S. v v v v v v v  - v v  - v v v  v v v v v v v v  - v v v v v 25 89,2

10 A. Ibnu M.  - v v v v v v  - v  -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 22 78,5
11 Abdul Latif v v v v v v v  - v v  - v v v v v v v v v v v v v v v v v 26 92,8
12 Dewi N. v v v v v v v  - v v  - v v  v v v v v v v v v v v v v v v 26 92,8
13 Aziz M. v v v v v v v  - v -  - v v  -  - v v v v v v v  - v v v v v 22 78,5
14 Ana Rahayu v v v v v v v  - v v  - v v v v v v v v v v v  - v v v v v 25 89,2
15 Royan K. v v v v v v v  - v  v  - v v  v  v v v v v v v v v v v v v v 26 92,8
16 Khoirun N.  v v v v v v v  - v  v  - v v  v  v v v v v v v v v v v v v v 26 92,8
17 Halimatus S v v v v v v v  - v v  - v v v v v v v v v v v  - v v v v v 25 89,2
18 Desti T. v v v v v v v  - v v  - v v v v v v v v v v v  v v v v v v 26 92,8
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Lampiran 19 

KETERANGAN ASPEK YANG DIAMATI DALAM PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

No No Butir yang diamati Aspek yang diamati 

1. 1 - 4 Kesiapan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran 

2. 5 - 8 Kesiapan siswa menerima pelajaran 

3. 9 - 12 Partisipasi siswa dalam kegiatan eksplorasi 

4. 13 - 16 Partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi 1 

5. 17 -  20 Partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi 2 

6. 21 -  24 Partisipasi siswa dalam kegiatan konfirmasi 

7. 25 - 28 Partisipasi siswa dalam kegiatan akhir. 
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Lampiran 20 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 
A. Identitas Guru/Mahasiswa yang dinilai 

 

 

 

 

 

 

B. PETUNJUK PENGGUNAAN 

 

Mohon untuk membaca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan 

digunakan oleh guru/mahasiswa ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang 

terdapat dalam  rencana pembelajaran tersebut dengan membubuhkan tanda  pada 

kolom tanda cek ( ) jika deskriptor yang disediakan tampak. Jika jumlah deskriptor 

yang tampak pada aspek yang diamati: 

Satu  : Mendapatkan skor 1 

Dua  : Mendapatkan skor 2 

Tiga  : Mendapatkan skor 3 

Empat   : Mendapatkan skor 4 

No Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda Cek ( ) 

Siklus I Siklus II 

P1 P2 P1 P2 

1. Indikator 
Pembelajaran 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku 
yang dapat diukur yang mencakup 

    

Nama Guru/ Mahasiswa : Heri Mustofa 

N I M   : 1402408312 

Tempat Mengajar  : SD Negeri 2 Karangpucung 

Kelas  : IV (Empat) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Waktu  : 2 x 35 menit (1 Kali Pertemuan) 

Tanggal  :                           2012 
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sikap, pengetahuan dan 
keterampilan. 

Indikator dikembangkan sesuai 
dengan karakteristik peserta didik, 
satuan pendidikan, dan potensi 
daerah 

    

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian.     

Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi.     

2. Tujuan 
Pembelajaran 

Berisi kompetensi yang operasional 
yang dapat dicapai.     

Dirumuskan dalam bentuk 
pernyataan yang operasional dari 
KD. 

    

Minimal memuat komponen siswa, 
kata kerja operasional, kondisi, dan 
materi. 

-    

Berurutan secara logis dari yang 
mudah ke yang sukar, dari yang 
sederhana ke yang komlplek, dari 
yang konkret ke yang abstrak, dan 
dari ingatan hingga kreasi. 

    

3. Materi Ajar Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. -    

Ditulis dalam bentuk butir-butir 
sesuai dengan rumusani indikator 
pencapaian kompetensi. 

    

Sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan siswa.     

Sesuai dengan kebutuhan IPTEK. - -  

4.  Alokasi 
Waktu 

Mencantumkan alokasi waktu secara 
keseluruhan.     

Mencantumkan waktu untuk setiap 
kegiatan awal, inti, dan kegiatan 
akhir. 

    

Alokasi waktu untuk kegiatan inti 
lebih dari jumlah waktu kegiatan 
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awal dan akhir. 

Alokasi sesuai dengan materi.    

5.  Metode 
Pembelajaran 

Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi peserta didik. 

    

Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan karakteristik 
setiap indikator dan kompetensi yang 
hendak dicapai pada setiap mata 
pelajaran. 

    

Metode pembelajaran digunakan 
oleh guru untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik 
mencapai kompetensi dasar. 

    

Menggunakan multimetode.  - - - 

6.  

 

 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Dilakukan secara interaktif, 
inspiratif, menyenangkan, dan 
menantang. 

- -   

Memotivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif.     

Memberikan waktu yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikiologis 
peserta didik. 

- - - - 

Memuat kegiatan awal, inti dan 
kegiatan akhir dan dilakukan secara 
sistematis dan sistemik melalui 
proses eksplorasi, elaborasi dan 
konfirmasi. 

 -   

7. Penilaian Sesuai dengan indikator pencapaikan 
kompetensi.     

  Memuat teknis tes dan nontes    

  Mengarah berfikir tingkat tinggi. -   

  Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian.     
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8. Sumber 
Belajar/ 

Media 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. 

    

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 

    

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator 
pencapaian kompetensi 

    

Penentuan sumber belajar,/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: refensi tertulis, lingkungan, 
nara sumber, TV, dan lain-lain. 

    

 Skor total  26 28 31 31 

 

 

Komentar: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

......................................................................................................... 

 

Usul Perbaikan dan Pengembangan RPP 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

Kertanegara,                    2012 

Pengamat 1      Pengamat 2 

ttd       ttd 

 

Samidi, S. Pd. SD     Cicik Mulyatun, S. Pd 

19600101 198012 1 013 
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Lampiran 21 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN 

PELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

A. Identitas Guru/Mahasiswa yang Dinilai 

 

 

 

 

 

 

B. PETUNJUK PENGGUNAAN 

Mohon untuk memperhatikan dengan cermat pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru/mahasiswa ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang 

terdapat dalam  pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan membubuhkan tanda  pada 

kolom tanda cek ( ) jika deskriptor yang disediakan tampak. Jika jumlah deskriptor 

yang tampak pada aspek yang diamati: 

Satu  : Mendapatkan skor 1 

Dua  : Mendapatkan skor 2 

Tiga  : Mendapatkan skor 3 

Empat   : Mendapatkan skor 4 

No Aspek yang 
diamati Deskriptor Tanda Cek ( ) 

   Siklus I Siklus II 

   P1 P2 P1 P2 

Nama Guru/Mahasiswa : Heri Mustofa  

N I M   : 1402408312 

Tempat Mengajar  : SD Negeri 2 Karangpucung 

Kelas  : IV (Empat) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Waktu  : 2 x 35 menit (1 Kali Perteuan) 

Tanggal  :                             2012 
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1. Kegiatan 
Pendahuluan 

 

Dalam kegiatan 
pendahuluan, 
guru: 

Memotivasi peserta didik secara 
psikis dan fisik untuk mengikuti 
proses pembelajaran. 

    

Mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan 
materi yang akan dipelajari. 

    

Menjelaskan tujuan pembelajaran 
atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai. 

    

Menyampaikan cakupan materi 
dan penjelasan uraian kegiatan 
sesuai silabus. 

    

2. Eksplorasi 

 

Dalam kegiatan 
eksplorasi, 
guru: 

Melibatkan peserta didik mencari 
informasi yang luas dan dalam 
tentang topik/tema materi yang 
akan dipelajari dengan 
menerapkan prinsip alam 
takambang dan belajar dari aneka 
sumber. 

- - - - 

Menggunakan beragam 
pendekatan pembelajaran, media 
pembelajaran, dan sumber belajar 
lain. 

-    

Memfasilitasi terjadinya interaksi 
antar peserta didik serta antar 
peserta didik dengan guru, 
lingkungan, dan sumber belajar 
lainnya. 

    

Melibatkan peserta didik secara 
aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran, dan memfasilitasi 
peserta didik melakukan 
percobaan di laboratorium, studio 
atau lapangan. 

-  -  

3. Elaborasi 1 

 

Dalam kegiatan 
elaborasi, guru: 

Membiasakan peserta didik 
membaca dan menulis yang 
beragam melalui tugas-tugas 
tertentu yang bermakna. 

    

Memfasilitasi peserta didik 
melalui pemberian tugas, diskusi, 
dan lain-lain untuk memunculkan 
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gagasan baru baik secara lisan 
maupun tertulis. 

Memberi kesempatan untuk 
berfikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut. 

 -   

Memfasilitasi peserta didik dalam 
pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif. 

    

4. Elaborasi 2 

 

Dalam kegiatan 
elaborasi, guru: 

Memfasilitasi peserta didik 
berkompetensi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar. 

    

Memfasilitasi peserta didik 
membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan, maupun 
tertulis, secara individual maupun 
kelompok. 

    

Memfasilitasi peserta didik untuk 
menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok. 

    

Memfasilitasi peserta didik 
melakukan pemeran, turnamen, 
festival serta produk yang 
dihasilkan, memfasilitasi peserta 
didik melakukan kegiatan yang 
menumbuhkan kebanggaan dan 
rasa percaya diri peserta didik. 

-  -  

5. Konfirmasi 1 

 

Dalam kegiatan 
konfirmasi, 
guru:  

 Memberikan umpan balik positif 
dan penguatan dalam bentuk lisan, 
tulisan, isyarat, maupun hadiah 
terhadap keberhasilan peserta 
didik. 

    

Memberikan konfirmasi terhadap 
hasil eksplorasi dan elaborasi 
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peserta didik melalui berbagai 
sumber. 

Memfasilitasi peserta didik untuk 
memperoleh pengalaman belajar 
yang telah dilakukan. 

    

Memfasilitasi peserta didik untuk 
memperoleh pengalaman yang 
bermakna. 

- -   

6. Konfirmasi 2 

Dalam kegiatan 
konfirmasi, 
guru: 

Berfungsi sebagai narasumber dan 
fasilitator; membantu 
menyelesaikan masalah.  

    

Memberi acuan agar peserta didik 
dapat melakukan pengecekan 
hasil eksplorasi. 

- -   

Memberi informasi pada peserta 
didik untuk bereksplorasi lebih 
jauh. 

    

Memberi motivasi kepada peserta 
didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif. 

    

7. Kemampuan 
Mengelola 
Kelas 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. - - - - 

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif.     

Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selama pembelajaran.     

Tidak terjadi penyimpangan 
selama pembelajaran     

8. Ketepatan 
antara waktu 
dan materi 
pelajaran 

Dimulai sesuai dengan rencana     

Waktu digunakan dengan cermat. - - - - 

Tidak terburu-buru atau 
diperlambat     

Diakhiri sesuai dengan rencana. - - - - 

9. Menyampaikan 
materi sesuai 

Dari konkret ke abstrak.     
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dengan hiraki 
belajar dan 
karakter siswa. 

Materi berkaitan dengan materi 
yang lain.     

Bermuara pada kesimpulan.     

Dari hal yang diketahui siswa 
(ZPD = zone proximal 
development). 

    

10. Kegiatan 
penutup. 

 

Dalam kegiatan 
penutup, guru: 

Bersama-sama dengan peserta 
didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 

    

Melakukan penilaian/refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogam. 

    

Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 

-    

Merencanakan kegiatan tindak 
lanjut dalam bentuk pembelajaran 
remidi, progam pengayaan, 
layanan konseling dan/atau 
memberikan tugas balik baik 
tugas individual maupun 
kelompok, sesuai dengan hasil 
peserta didik; menyampaikan 
rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya.  

- -   

 Skor total  29 32 33 36 

Komentar: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Usul Perbaikan dan Pengembangan RPP 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Kertanegara,                    2012 

Pengamat 1      Pengamat 2 

ttd       ttd 

 

Samidi, S. Pd. SD     Cicik Mulyatun, S. Pd 

19600101 198012 1 013 
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Lampiran 22 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN DAN SOSIAL (APKG 3) 

LEMBAR PENILAIAN 

KOMPETENSI KEPRIBADIAN DAN SOSIAL 

SIKLUS I DAN SIKLUS II 

A. Identitas Guru/Mahasiswa yang dinilai 

 

 

 

 

 

 

B. PETUNJUK PENGGUNAAN 

Mohon untuk melakukan pengamatan secara cermat terhadap kompetensi 

kepribadian dan sosial mahasiswa selama berada di lingkungan sekolah. Kemudian, 

nilailah semua kegiatan yang dilakukan selama mahasiswa berada di lingkungan 

sekolah, dengan cara membubuhkan tanda  pada kolom tanda cek ( ) jika deskriptor 

yang disediakan tampak. Jika jumlah deskriptor yang tampak pada aspek yang diamati: 

Satu  : Mendapatkan skor 1 

Dua  : Mendapatkan skor 2 

Tiga  : Mendapatkan skor 3 

Empat   : Mendapatkan skor 4 

No Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda Cek ( ) 

Siklus I Siklus II 

P1 P2 P1 P2 

1. Kataatan 
dalam 
menjalankan 

Meyakini ajaran agamanya yang 
paling benar dan tidak meremehkan 
ajaran agama lain. 

    

Nama Guru/Mahasiswa : Heri Mustofa 

N I M   : 1402408312 

Tempat Mengajar  : SD Negeri 2 Karangpucung 

Kelas  : IV (Empat) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Waktu  : 2 x 35 menit (1 Kali Pertemuan) 

Tanggal  :                                            2012 
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ajaran agama 

 

 

 

Meyakini bahwa hidup di dunia 
diikuti kehidupan abadi di akhirat.     

Meyakini bahwa kualitas hidup di 
dunia menentukan kualitas hidup di 
akhirat. 

    

Meyakini bahwa hidup di dunia 
adalah kesempatan membawa modal 
di akhirat. 

    

2. Tanggung 
Jawab 

Peduli terhadap kesejahteraan diri 
sendiri dan keluarganya.     

Peduli terhadap kesejahteraan siswa 
dan keluarganya. - -   

Peduli terhadap kesejahteraan teman 
kerjanya. - - - - 

Peduli terhadap keberlangsungan 
tempat kerjanya dan sekolah lain. -    

3. Kejujuran  Mengakui adanya kebenaran.    

Memberikan informasi yang benar.    

Melaksanakan kebenaran meskipun 
ia tidak setuju/ia dirugikan.     

Menghargai orang yang jujur.    

4.  Kedisiplinan  Patuh pada peraturan yang dibuat 
atasannya.     

Patuh pada aturan yang ia buat 
sendiri.     

Menghargai orang yang disiplin.    

Mendorong orang yang tidak disiplin 
agar menjadi disiplin. - - - - 

5.  Keteladanan  Memiliki perilaku yang baik    

Dapat menjadi teladan bagi orang 
lain.     

Selalu memperbaiki kualitas 
perilakunya.     
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Peduli pada orang lain.    

6.  

 

 

Etos Kerja Berprinsip bekerja adalah ibadah.    

Berprinsip bekerja adalah seni.    

Berprinsip bekerja adalah anugerah 
dan rakhmat.     

Berprinsip bekerja adalah pelayanan.    

7. Inovasi dan 
Kreativitas 

Meyakini bahwa orang yang inovatif 
dan kreatif pada akhirnya lebih 
diuntungkan. 

    

  Menghargai tinggi orang yang 
inovatif dan kreatif .     

  Tidak puas dengan hal yang ada.    

  Selalu mencoba hal baru.    

8. Kemampuan 
Menerima 
Kritik dan 
Saran 

Selalu melakukan koreksi diri (self 
assessment).     

Menyukai diskusi.    

Menghargai kritik dan saran dari 
orang lain.     

Tidak merasa dirinya selalu benar.    

9. Kemampuan 
Ber-
komunikasi 

Dapat berkomunikasi secara lisan 
dengan orang lain.     

Dapat berkomunikasi secara tertulis 
dengan orang lain.     

Dapat memahami bahasa tubuh 
orang lain. - - - - 

Dapat menyatakan sesuatu dengan 
bahasa tubuh. - - - - 

10. Kemampuan 
Bekerja 
Sama 

Dapat dipimpin orang lain.    

Dapat memimpin orang lain.    
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Dapat menerima pekerjaan yang baik 
meskipun berasal dari orang yang 
tidak segolongan dengan dirinya. 

    

Dapat menolak pekerjaan yang 
buruk meskipun berasal dari orang 
yang tidak segolongan dengan 
dirinya. 

-    

 Skor total  34 35 36 36 

 

Komentar: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

......................................................................................................... 

 

Usul Perbaikan dan Pengembangan RPP 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

......................................................................................................... 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

................................................................................................................. 

Kertanegara,                    2012 

Pengamat 1      Pengamat 2 

ttd       ttd 

 

Samidi, S. Pd. SD     Cicik Mulyatun, S. Pd 

19600101 198012 1 013                                                                                    

Untuk Persyaratan Lulus 

APKG 1 skor terendah 23 

APKG 2 skor terendah 28,4 

APKG 3 skor terendah 28, 4 

Nilai akhir minimal 71 
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Penentuan Nilai Akhir  

Skor APKG 1, APKG 2, dan APKG 3 ditranfer kenilai terlebih dahulu kemudian 

dinasukkan kerumus berikut: 

                                     2 N1 + 2 N2 + 1N3     
Nilai Akhir (NA) =                                       =   ........... 
                                                    5                                                 
Keterangan 

N1  = Nilai APKG 1 

N2  = Nilai APKG 2 

N3  = Nilai APKG 3 
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Lampiran 23 

 

REKAPITULASI NILAI PERFORMANSI GURU 

Nama Sekolah   : SD Negeri 2 Karangpucung 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester  : IV / II  

Materi Pokok   : Mendengarkan Pengumuman 

Siklus Pertemuan APKG Skor 
Perolehan 

Konversi 
Nilai 

Nilai 
Akhir 

Rata-
rata 

I 

1 
1 26 81,250 

78,5 

81,5 

2 29 72,500 
3 34 85,000 

2 
1 28 87,500 

84,5 2 32 80,000 
3 35 87,500 

II 

1 
1 31 96,875 

89,75 

91,25 

2 33 82,500 
3 36 90,000 

2 
1 31 96,875 

92,75 2 36 90,000 
3 36 90,000 
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Lampiran  24 

DAFTAR NILAI TES FORMATIF SIKLUS I DAN SIKLUS II 

No. Nama 
Siklus I Siklus II 

Pertemuan Pertemuan 
I II I II 

502 Doni Riswanto  78,5  58,8  29,4  55,2 
525 Afif Wilujeng  28,5  41,2  70,6  63,2 
539 Saniatul Azizah  92,8  64,7  70,6  68,4 
540 Apriyanto  85,7  91,2  76,5  73,7 
543 Juli Afrian  28,5  47,0  23,5  68,4 
547 Irkhan Hidayat  78,5  82,4  94,1  94,7 
548 Restu Dwi Afandi  64,2  52,9  100  78,9 
549 Dwiki Febriyanto  92,8  100  100  94,7 
550 Fiki Arif Saputra  64,2  94,1  76,5  94,7 
553 A. Ibnu Masngud  42,8  41,2  47  73,7 
554 Abdul Latif  78,5  88,2  88,2  78,9 
556 Dewi Nurkhofifah  85,7  82,4  94,1  84,2 
558 Aziz Muslim  57,1  47,0  67,6  68,4 
560 Ana Rahayu  57,1  73,5 76,5  75,3 
561 Royan Khasanah  92,8  82,4  94,1  73,7 
562 Khoirun Nisa T.  78,5  73,5  82,4  73,7 
563 Halimatus Sadiyah  71,4  64,7  94,1  68,4 
566 Desti Triyani  71,4  88,2  94,1  94,7 

Jumlah Keseluruhan  1249  1273,5 1379,3  1382,9 
Rata-rata Niai  69,39  70,75  76,62  76,82 
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Lampiran  25 

DAFTAR NILAI PRE TEST DAN POST TEST 

No Nama Nilai Pre test Nilai Post test 
502 Doni Riswanto 32,3 76,9 
525 Afif Wilujeng 11,4 76,9 
539 Saniatul Azizah 38,5 76,9 
540 Apriyanto 43,1 83,1 
543 Juli Afrian 36,9 66,2 
547 Irkhan Hidayat 29,3 88,5 
548 Restu Dwi Afandi 40 84,6 
549 Dwiki Febriyanto 67,8 94,6 
550 Fiki Arif Saputra 20 84,6 
553 A. Ibnu Masngud 18,5 75,4 
554 Abdul Latif 60 86,2 
556 Dewi Nurkhofifah 47,7 89,2 
558 Aziz Muslim 16,9 72,3 
560 Ana Rahayu 36,9 86,2 
561 Royan Khasanah 46,2 86,2 
562 Khoirun Nisa T. 41,6 84,6 
563 Halimatus Sadiyah 26,2 86,2 
566 Desti Triyani 56,9 83,8 
Jumlah Keseluruhan 670,2 1482,4 
Rata-rata Nilai 37,2 82,35 
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Lampiran  26 

DAFTAR NILAI PENGISIAN ANGKET  

SEBELUM DAN SETELAH TINDAKAN 

No Nama Nilai 
Sebelum Tindakan 

Nilai 
Setelah Tindakan 

502 Doni Riswanto 50 85 
525 Afif Wilujeng 55 75 
539 Saniatul Azizah 55 85 
540 Apriyanto 60 95 
543 Juli Afrian 45 85 
547 Irkhan Hidayat 50 85 
548 Restu Dwi Afandi 55 80 
549 Dwiki Febriyanto 55 85 
550 Fiki Arif Saputra 50 90 
553 A. Ibnu Masngud 40 80 
554 Abdul Latif 75 85 
556 Dewi Nurkhofifah 55 90 
558 Aziz Muslim 65 75 
560 Ana Rahayu 70 85 
561 Royan Khasanah 70 90 
562 Khoirun Nisa T. 70 90 
563 Halimatus Sadiyah 60 85 
566 Desti Triyani 65 90 

Jumlah Keseluruhan 1045 1535 
Rata-rata Nilai 58,05 85,3 
Kriteria Cukup Baik Sangat Baik 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

 

Lampiran  27 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

     

Guru menjelaskan materi pembelajaran. 

 

Pengamat sedang mengamati proses pembelajaran 
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Aktivitas siswa pada saat diskusi kelompok 
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Aktivitas guru dan siswa pada saat diskusi kelompok 

 

 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
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Guru menyerahkan piagam penghargaan tim terbaik 

 

Kelompok peraih “PIALA BERGILIR” sebagai tim terbaik 
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Media pembelajaran mendengarkan pengumuman 
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Lampiran 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 

Lampiran 29 
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