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3.

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. (Evelyn Underhill)
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ABSTRAK
Nu’man, Moh. 2012. Peningkatan Hasil Belajar Menyimak Cerita Anak
Menggunakan Media Audio Visual (film kartun) pada Siswa Kelas V SD
Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah
Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing I Drs. Suwandi, M.Pd., Pembimbing II Moh. Fathurrohman,
S.Pd., M.Sn.
Kata Kunci: cerita anak, menyimak, media audio visual (film kartun)
Hasil belajar menyimak cerita anak siswa kelas V SD Negeri
Wringinjenggot 02 Balapulang pada tahun pelajaran 2010/2011 masih rendah. Hal
ini terjadi karena dalam pembelajaran menyimak guru hanya membacakan materi
simakan pada siswa tanpa menggunakan media pembelajaran. Akibatnya, siswa
merasa bosan, jenuh dan tidak tertarik dengan pembelajaran menyimak. Agar
siswa tidak merasa bosan, jenuh dan tertarik dengan pembelajaran menyimak,
maka guru perlu menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran
menyimak. Media pembelajaran tersebut yaitu media audio visual (film kartun).
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar menyimak cerita
anak menggunakan media audio visual (film kartun) pada siswa kelas V SD
Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang. Subjek penelitian ini siswa kelas V SD
Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang tahun pelajaran 2011/2012 yang berjumlah
38 anak. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahapan, yaitu perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi/pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini teknik tes dan teknik nontes. Indikator
keberhasilan penelitian ini nilai rata-rata kelas hasil belajar siswa minimal 65,
dengan persentase ketuntasan minimal 75%. Aktivitas belajar siswa minimal 75%
dan skor performansi guru minimal 71 (B).
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dari pratindakan, siklus I
dan siklus II, baik hasil tes maupun nontes. Peningkatan hasi tes dapat diketahui
dari nilai rata-rata kelas hasil belajar dan persentase tuntas belajar klasikal.
Peningkatan hasil nontes dapat diketahui dari hasil observasi aktivitas siswa dan
performansi guru. Nilai rata-rata kelas siswa pada pratindakan 54,02 meningkat
menjadi 64,21 pada siklus I kemudian meningkat menjadi 71,97 pada siklus II.
Persentase tuntas belajar klasikal pada pratindakan 22,20% meningkat menjadi
63,2% pada siklus I kemudian meningkat menjadi 86,8% pada siklus II. Hasil
observasi aktivitas siswa meningkat dari 73,27% pada siklus I menjadi 81,19%
pada siklus II. Hasil observasi performansi guru meningkat dari 82,41 pada siklus I
menjadi 84,83 pada siklus II.
Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diambil simpulan bahwa
penggunaan media audio visual (film kartun) dapat meningkatkan hasil belajar
menyimak cerita anak. Oleh karena itu, peneliti memberi saran kepada guru untuk
menerapkan media audio visual (film kartun) dalam pembelajaran menyimak
cerita anak karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
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BAB 1
PENDAHULUAN
Pada bagian ini akan dikemukakan latar belakang masalah, permasalahan,
identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, pemecahan masalah,
tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

1.1

Latar Belakang Masalah
Bahasa merupakan salah satu hasil kebudayaan yang harus dipelajari dan

diajarkan. Dengan bahasa, kebudayaan suatu bangsa dapat dibentuk, dibina dan
dikembangkan serta dapat diwariskan kepada generasi-generasi mendatang.
Pembelajaran Bahasa Indonesia pada hakikatnya merupakan salah satu sarana
mengupayakan pengembangan dan pembinaan Bahasa Indonesia secara terarah.
Maka dari itu melalui proses pembelajaran bahasa diharapkan siswa mempunyai
kemampuan yang memadai untuk dapat menggunakan Bahasa Indonesia secara
baik dan benar.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tentang
Standar Penilaian Pendidikan dan Standar Pengelolaan Pendidikan
oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa
standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan
kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan
penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif
terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar kompetensi ini
merupakan dasar bagi siswa untuk memahami dan merespon situasi
lokal, regional, dan global (Depdiknas, 2007: 206).
Dengan bahasa, memungkinkan manusia untuk saling berhubungan
(berkomunikasi), saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang
lain, dan dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan
kesusasteraan. Mata pelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan
1

2

Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan program untuk
mengembangkan pengetahuan keterampilan berbahasa dan sikap
positif terhadap Bahasa Indonesia (Depdikbud, 2004: 136 )
Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan
emosional siswa. Bahasa merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari
semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan dapat membantu siswa
mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Selain itu, pembelajaran
bahasa diharapkan dapat membantu siswa mengemukakan gagasan dan perasaan,
serta berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut.
Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia. Seorang
melalui bahasa dapat menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain.
Keterampilan berbahasa sangat penting dimiliki oleh setiap manusia karena bahasa
seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang dalam
berbahasa, maka semakin jelas pula jalan pikiran orang tersebut.
Pada prinsipnya tujuan akhir pembelajaran bahasa adalah agar siswa
memiliki keterampilan berbahasa yang meliputi empat keterampilan dasar, yaitu
menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Setiap keterampilan mempunyai
hubungan erat dengan keterampilan lainnya. Keterampilan akan dikuasai dengan
baik jika diajarkan dan dilatihkan. Demikian juga dengan keterampilan menyimak.
Keterampilan menyimak hanya dapat diperoleh dengan cara berlatih sesering
mungkin.
Keterampilan menyimak berperan penting dalam usaha mempelajari
banyak hal apalagi di dunia pendidikan. Keterampilan menyimak merupakan
keterampilan berbahasa yang sangat penting bagi siswa. Keterampilan ini sangat
besar artinya bagi siswa selama siswa mengikuti kegiatan pendidikan di bangku

3

sekolah. Guru menyampaikan pelajaran sebagian besar melalui ujaran. Di sinilah
keterampilan menyimak diperlukan oleh siswa. Mengingat keterampilan
menyimak sangat penting, maka keterampilan menyimak harus diajarkan sejak
dini dalam pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Hal ini perlu dilakukan
sebagai landasan untuk menuju ke jenjang pendidikan yang selanjutnya.
Pentingnya pembelajaran menyimak di sekolah belum disadari oleh siswa.
Hal tersebut dapat diketahui dengan diremehkannya pembelajaran menyimak di
sekolah oleh siswa. Mereka beranggapan bahwa semua orang yang normal pasti
dapat menyimak dengan baik tanpa harus melalui proses pembelajaran. Siswa
menganggap bahwa keterampilan menyimak merupakan keterampilan yang paling
mudah dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lain yaitu membaca,
berbicara, dan menulis. Hal ini terjadi juga pada siswa kelas V SDN
Wringinjenggot 02 Balapulang. Mereka meremehkan pembelajaran menyimak
sehingga mereka mengalami kesulitan dalam belajar menyimak cerita anak.
Penyebab yang lain guru hanya membacakan materi simakan pada siswa
tanpa menggunakan media. Hal ini apabila terus dilakukan, maka yang terjadi
siswa akan merasa bosan, jenuh dan tidak tertarik dengan pembelajaran
menyimak. Guru akan lebih baik jika mencari alternatif lain agar pembelajaran
menyimak lebih bervariasi dan lebih menarik. Media pembelajaran masih belum
merata keberadaannya di sekolah-sekolah, yaitu masih kurangnya bahan materi
dan sarana menyimak seperti rekaman-rekaman, VCD/DVD yang digunakan
dalam pembelajaran menyimak. Media mempunyai peranan yang sangat penting
untuk menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran
menyimak. Dalam pembelajaran menyimak, guru harus mampu memilih media
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pembelajaran yang tepat. Karena dengan memilih media pembelajaran yang tepat,
siswa akan tertarik mengikuti pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran
menyimak dipengeruhi oleh media yang tepat. Berdasarkan hal tersebut peneliti
akan melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Menyimak
Cerita Anak Menggunakan Media Audio Visual (film kartun) pada Siswa Kelas V
SD Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang”.
Untuk

memperbaiki

pembelajaran

menyimak

dan

memperbaiki

keterampilan menyimak siswa, salah satu caranya adalah menggunakan media
audio visual (film kartun) dalam pembelajaran menyimak cerita anak. Media audio
visual (film kartun) merupakan suatu media yang mengandung pesan serta
menghasilkan suara dan gambar. Suara dan gambar itu dapat merangsang pikiran,
perasaan, dan kemauan siswa pada saat pembelajaran menyimak berlangsung.
Penggunaan media audio visual (film kartun) diharapkan dapat mempermudah
siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Penggunaan media audio visual
(film kartun) diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar menyimak cerita anak
pada siswa kelas V SD Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang.

1.2 Permasalahan
Permasalahan yang sering terjadi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia
khususnya menyimak cerita anak pada siswa kelas V SD Negeri Wringinjenggot
02 Balapulang, antara lain: (1) siswa kesulitan dalam menjelaskan tokoh-tokoh
cerita dan sifat-sifatnya, (2) siswa kesulitan dalam menentukan latar cerita, (3)
siswa mengalami kesulitan dalam menentukan tema cerita, (4) siswa mengalami
kesulitan dalam menentukan amanat yang terkandung dalam cerita, dan (5) siswa
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meremehkan pembelajaran menyimak cerita, sehingga siswa kurang serius pada
saat pembelajaran menyimak cerita. Peneliti menganggap lima hal tersebut
merupakan masalah dalam pembelajaran menyimak cerita anak sehingga hasil
belajar menyimak cerita siswa kurang maksimal.
Selain lima hal tersebut di atas, dalam pembelajaran menyimak cerita anak
siswa kurang tertarik sehingga siswa tidak dapat menyimak segala sesuatunya
dengan baik. Sedangkan keterampilan menyimak adalah keterampilan yang sangat
penting. Siswa akan dapat menyerap pembelajaran dengan baik apabila siswa
memiliki keterampilan menyimak yang baik. Pada proses pembelajaran, guru tidak
hanya memerintah siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikannya saja,
melainkan dalam proses pembelajaran guru juga memberikan pengarahan dan
materi pembelajaran secara lisan. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V
SD Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang dalam menyimak cerita anak, maka
permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan harus segera diselesaikan.

1.3 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi
beberapa masalah yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Masalah tersebut dibagi
menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1.3.1 Faktor Internal
Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri siswa yang dapat
mempengaruhi hasil belajar. Faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil
belajar siswa menurut Slameto (2010: 54-60) meliputi faktor jasmaniah, faktor
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psikologis, dan faktor kelelahan. Sedangkan menurut Thobroni dan Mustofa
(2011: 32-33) faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar meliputi
kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan atau intelegensi, latihan dan ulangan,
motivasi, serta faktor pribadi. Rifa’I (2008: 97) menjelaskan bahwa faktor internal
yang dapat mempengaruhi hasil belajar meliputi kondisi fisik seperti kesehatan
tubuh, kondisi psikis seperti kemampuan intelektual dan emosional, kondisi sosial
seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sosial.
Berdasarkan pendapat mengenai faktor internal di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar
meliputi: (1) faktor fisik seperti kesehatan dan kelengkapan organ tubuh, (2) faktor
psikologis seperti intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, usaha,
kematangan dan kesiapan.

1.3.2 Faktor Eksternal
Faktor eksternal yaitu faktor yang ada di luar siswa yang dapat
mempengaruhi hasil belajar. Menurut Slameto (2010: 60-71) faktor eksternal yang
dapat mempengaruhi hasil belajar siswa meliputi: (1) faktor keluarga, siswa yang
belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara orang tua mendidik,
relasi antar anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi
keluarga. (2) faktor sekolah, mencakup metode mengajar, kurikulum, hubungan
guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran
dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas
rumah. (3) faktor masyarakat mencakup kegiatan siswa dalam sekolah, mass
media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut
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Rifa’I (2008: 97) menjelaskan bahwa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi
hasil belajar meliputi: (1) variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus)
yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan (5)
budaya belajar masyarakat.
Berdasarkan pendapat mengenai faktor eksternal di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa
meliputi: (1) sarana dan prasarana belajar yang kurang memadai, seperti alat
peraga dan media pembelajaran (2) tingkat kesulitan materi pelajaran yang
dipelajari, (3) strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru (4) tempat belajar,
(5) stimulus yang diberikan guru, (6) motivasi yang diberikan orang lain misalnya
guru, orang tua, dan teman-temannya.

1.4 Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah
luas sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini dikarenakan keterbatasan
waktu dan keterbatasan peneliti. Pembatasan masalah ini bertujuan agar masalah
yang diteliti tidak terlalu luas. Peneliti membatasi permasalahan yang akan
menjadi bahan penelitian yaitu peneliti memfokuskan pada proses pembelajaran
khususnya penggunaan media audio visual (film kartun).

1.5 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka
rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Apakah melalui
media audio visual (film kartun) dapat meningkatkan hasil belajar menyimak
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Cerita anak pada siswa SD Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang?”

1.6 Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah, “Apakah melalui media audio visual (film
kartun) dapat meningkatkan hasil belajar menyimak cerita anak siswa SD Negeri
Wringinjenggot 02 Balapulang?” maka peneliti bermaksud akan melakukan
penelitian. Penelitian yang akan dilakukan menekankan pada peningkatan kualitas
pembelajaran khususnya penggunaan media audio visual (film kartun).
Pelaksanaannya melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Peneltian Tindakan
Kelas (PTK) ini terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan.
Dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, peneliti menggunakan media audio
visual (film kartun) pada pembelajaran menyimak cerita anak untuk meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Wringinjenggot 02
Balapulang. Dengan penerapan media audio visual (film kartun) diharapkan siswa
akan tertarik, merasa senang, dan tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran
menyimak cerita anak. Dengan demikian tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia
akan tercapai dengan baik sehingga hasil belajar siswa akan meningkat.

1.7

Tujuan Penelitian
Setiap Penelitian Tindakan Kelas mempunyai tujuan, yaitu tujuan umum

dan tujuan khusus. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai tujuan umum dan
tujuan khusus dari Penelitian Tindakan Kelas ini.
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1.7.1

Tujuan Umum
Tujuan umum adalah tujuan penelitian yang bersifat umum atau tujuan

penelitian yang memiliki cakupan lebih luas. Tujuan umum dalam Penelitian
Tindakan Kelas ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa
Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang.

1.7.2

Tujuan Khusus
Tujuan khusus adalah tujuan penelitian yang bersfat khusus atau tujuan

paling utama yang ingin dicapai dari penelitian ini. Tujuan khusus dari Penelitian
Tindakan Kelas ini meliputi: (1) Meningkatkan aktivitas belajar menyimak cerita
anak pada siswa kelas V SD Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang. (2)
Meningkatkan hasil belajar menyimak cerita anak pada siswa kelas V SD Negeri
Wringinjenggot 02 Balapulang. (3) Meningkatkan performansi guru dalam proses
pembelajaran Bahasa Indonesia menyimak cerita anak.

1.8

Manfaat Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat

secara teoritis maupun praktis. Berikut ini akan dikemukakan manfaat toritis dan
manfaat praktis dari penelitian tindakan kelas ini.

1.8.1 Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis yaitu manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yang
bersifat teori. Penelitian ini secara teori diharapkan bermanfaat untuk
mengembangkan teori pembelajaran sehingga dapat memperbaiki mutu pendidikan
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dan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran, khususnya untuk mengembangkan
keterampilan menyimak cerita anak.

1.8.2 Manfaat Praktis
Manfaat praktis adalah manfaat penelitian yang bersifat praktik dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia. Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini
meliputi: (1) Bagi siswa, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu
untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran
keterampilan menyimak cerita anak. (2) Bagi guru, hasil penelitian ini akan
menambah wawasan guru, membantu guru dalam memperbaiki pembelajaran,
serta membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran keterampilan
menyimak. (3) Bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai masukan dalam
menyusun

program

peningkatan

kualitas

pembelajaran

di

SD

Negeri

Wringinjenggot 02 Balapulang, khususnya kelas V pada mata pelajaran Bahasa
Indonesia tentang menyimak cerita anak.

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA
Pada kajian pustaka akan diuraikan tentang kajian empiris dan landasan
teori. Kajian empiris menguraikan kajian mengenai penelitian-penelitian yang
telah dilakukan sebelumnya. Landasan teori akan menguraikan tentang teori-teori
yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selain kajian empiris dan landasan
teori, dalam kajian pustaka juga akan diuraikan mengenai kerangka berfikir, dan
hipotesis tindakan dari penelitian ini. Uraian selengkapnya berikut ini.

2.1

Kajian Empiris
Menyimak merupakan salah satu keterampilan bahasa yang harus dikuasai

oleh siswa. Siswa yang tidak memiliki keterampilan menyimak yang efektif akan
salah memahami atau menafsirkan informasi yang diperoleh. Akibatnya siswa
akan memperoleh dan memiliki pengetahuan yang salah. Burhan (1971) dalam
Ariani, dkk (2009: 2) menjelaskan bahwa kemampuan mendengarkan sangat
penting dalam kehidupan anak di masyarakat dalam jabatan apapun dia bekerja.
Itulah sebabnya keterampilan menyimak yang baik mutlak dimiliki oleh siswa
sebagai kemampuan dasar untuk mempelajari berbagai pengetahuan. Hal ini
senada dengan buletin (1995) dalam Guo dan Will (2005: 3) menjelaskan bahwa:
Listening is the fundamental language skill. It is the medium through
which people gain a large portion of their education, their
information, their understanding of the world and of human affairs,
their ideals, sense of values, and their appreciation. In this day of
mass communication, much of it oral, it is of vital importance that
students are taught to listen effectively and critically.
11
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Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa menyimak adalah keterampilan
bahasa yang mendasar. Melalui menyimak orang mendapatkan sebagian besar
pendidikan mereka, informasi mereka, pemahaman mereka tentang dunia dan
urusan manusia, cita-cita mereka, rasa nilai-nilai, dan apresiasi mereka. Saat ini
pembelajaran menyimak sangat penting untuk siswa, agar siswa memiliki
keterampilan menyimak secara efektif dan kritis.
Mengingat pentingnya keterampilan menyimak ini, banyak peneliti yang
melakukan penelitian guna meningkatkan keterampilan menyimak siswa.
Penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai kajian dalam penelitian. Beberapa
penelitian yang dapat dijadikan kajian dalam penelitian yaitu Citraningrum,
Supandi, Chawa dan Mukhlishina.
Citraningrum (2009) melakukan penelitian dengan judul Peningkatan
Keterampilan Menyimak Menggunakan Media Audio Visual Animasi pada Siswa
Kelas VII D SMP 1 Margasari Kabupaten Tegal. Setelah dilakukan penelitian
dengan menggunakan media audio visual animasi, ternyata ada peningkatan pada
keterampilan menyimak siswa. Peningkatan ini dibuktikan dengan hasil nilai ratarata kelas dari pratindakan ke siklus I mengalami peningkatan sebesar 10%. Nilai
rata-rata kelas dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 17,23%.
Sedangkan nilai rata-rata kelas dari prasiklus ke siklus II mengalami peningkatan
sebesar 29,05%.
Supandi

(2009)

melakukan

penelitian

dengan

judul

Peningkatan

Keterampilan Menyimak Menggunakan Metode Tanya Jawab pada Siswa Kelas IV
di SD Pius Kota Tegal. Setelah dilakukan penelitian dengan menerapkan metode
Tanya Jawab, ternyata ada peningkatan pada keterampilan menyimak siswa.
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Peningkatan ini dibuktikan pada siklus I terjadi peningkatan jumlah dan persentase
siswa yang mendapat nilai ≥ 60 dan ≥ 70. Kemudian pada siklus II nilai masingmasing siswa mengalami kenaikan kurang lebih 25% dibandingkan dengan nilai
siklus I.
Chawa (2011) melakukan penelitian dengan judul Pemanfaatan Media
Audio untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Cerita pada Siswa Kelas III
SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal. Setelah dilakukan penelitian dengan
memanfaatkan media audio, terjadi peningkatan pada keterampilan menyimak
siswa. Peningkatan ini dibuktikan dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa. Pada
tes pratindakan yaitu 62,5 menjadi 67,4 pada siklus I. Kemudian meningkat
menjadi 72,4 pada siklus II. Selain itu persentase aktivitas siswa selama
pembelajaran meningkat, yaitu pada siklus I 82% meningkat menjadi 89% pada
siklus II.
Mukhlishina (2011) melakukan penelitian dengan judul Peningkatan
Kemampuan Menyimak Isi Cerita Anak Melalui Penerapan Strategi Direct
Listening Thinking Activities (DLTA) pada Siswa Kelas V SDN Pisang Candi 3
Kota Malang. Setelah dilakukan penelitian dengan menerapkan Strategi Direct
Listening Thinking Activities (DLTA) ternyata ada peningkatan keterampilan
menyimak siswa. Peningkatan ini dibuktikan dengan nilai rata-rata hasil belajar
siswa. Hasil belajar siswa pada pratindakan yaitu 55,46 dengan kriteria C (cukup)
menjadi 68 dengan kriteria B (baik) pada siklus I. Hasil belajar siswa kemudian
meningkat menjadi 89,07 dengan kriteria A (baik sekali) pada siklus II. Selain itu
rata-rata aktivitas siswa selama proses pembelajaran menyimak isi cerita anak
meningkat. Hal ini dibuktikan hasil aktivitas siswa pada pratindakan ke siklus I
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mengalami peningkatan yaitu rata-rata mencapai 87,3 dengan kriteria A (baik
sekali). Kemudian rata-rata aktivitas siswa meningkat menjadi 93,76 dengan
kriteria A (baik sekali) pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terlihat
bahwa penerapan strategi Direct Listening Thinking Activities (DLTA) dapat
meningkatkan kemampuan menyimak isi cerita anak pada siswa kelas V SDN
Pisang Candi 3 Kota Malang.
Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan maka pada
kesempatan ini peneliti melakukan penelitian tentang keterampilan menyimak
cerita anak menggunakan media audio visual (film kartun). Peneliti menggunakan
media audio visual (film kartun) untuk meningkatkan hasil belajar menyimak
cerita anak pada siswa kelas V SD Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang.

2.2

Landasan Teori
Pada landasan teori yang akan dikemukakan antara lain: belajar, hasil

belajar, performansi guru, pembelajaran Bahasa Indonesia di SD, keterampilan
menyimak, cerita anak, dan media pembelajaran. Uraian selengkapnya sebagai
berikut:

2.2.1

Belajar
Slameto (2010: 2) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru
secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya. Menurut Siddiq (2008: 1-3) Belajar adalah suatu aktivitas yang
disengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri, dengan
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belajar anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu
melakukan sesuatu itu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Slavin
(1994) dalam Rifa’I (2008: 82) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan
individu yang disebabkan oleh pengalaman.

Morgan et. al. (1986) dalam Rifa’I

(2008: 82) menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan relatif permanen yang terjadi
karena hasil dari praktik dan pengalaman. Gagne (1977) dalam Rifa’I (2008: 82)

menyatakan bahwa belajar adalah perubahan disposisi atau kecakapan manusia
yang berlangsung selama periode tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal
dari proses pertumbuhan.
Dari beberapa pengertian belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
belajar adalah proses usaha yang dilakukan individu secara sadar untuk merubah
perilakunya ke arah yang lebih baik. Perubahan tingkah laku tersebut berkat
pengalaman serta adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Individu
setelah mengalami proses belajar maka individu tersebut akan mengalami
perubahan perilaku, baik aspek pengetahuannya, aspek sikapnya, maupun aspek
keterampilannya. Misalnya dari tidak paham menjadi paham, dari tidak peduli
menjadi peduli, dan dari tidak bisa menjadi bisa.

2.2.2

Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan

dalam belajar. Kulminasi akan selalu diiringi dengan kegiatan tindak lanjut. Hasil
belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau perolehan perilaku
yang baru dari siswa yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari
(Anitah 2008: 2.9). Sedangkan Rifa’I (2008: 85) menjelaskan bahwa hasil belajar
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adalah perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami
kegiatan belajar. Sudjana (2010: 22) menjelaskan hasil belajar adalah kemampuankemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah melakukan
kegiatan belajar yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari. Perubahan
perilaku tersebut tergantung pada apa yang telah dipelajari oleh siswa. Apabila
siswa mempelajari tentang keterampilan, maka perubahan perilaku yang diperoleh
berupa penguasaan keterampilan. Jika siswa mempelajari sikap, maka hasil belajar
yang diharapkan muncul adalah perubahan sikap.
Bloom (1956) dalam Anitah (2008: 2.19) menjelaskan bahwa hasil belajar
mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif berkaitan
dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. Aspek
kognitif mencakup kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis
dan penilaian. Aspek afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai.
Aspek

afektif

mencakup

penerimaan,

penilaian,

pengorganisasian,

dan

pembentukan pola hidup atau karakterisasi. Aspek psikomotor berkaitan dengan
hasil belajar yang menyangkut gerakan-gerakan otot psikomotor. Sebagai petunjuk
bahwa siswa telah memperoleh keterampilan aspek psikomotor, siswa dapat
melakukan aktivitas menulis, dan mengucapkan lafal bahasa.
Gagne (1979) dalam Dimyati (2008: 11) menjelaskan bahwa hasil belajar
terdiri dari informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap,
dan strategi kognitif. Kelima hasil belajar tersebut merupakan kapabilitas siswa.
Kapabilitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Informasi verbal, adalah
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kemampuan untuk mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan
maupun tertulis. Pemilikan informasi verbal memungkinkan individu berperan
dalam kehidupan. (2) Keterampilan intelektual, adalah kecakapan yang berfungsi
untuk berhubungan dengan lingkungan hidup serta mempresentasikan konsep dan
lambang. (3) Strategi kognitif, adalah kemampuan menyalurkan dan mengarahkan
aktifitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan
kaidah dalam memecahkan masalah. (4) Keterampialn motorik, adalah
kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi,
sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. (5) Sikap, adalah kemampuan
menerima dan menolak obyek berdasarkan penilaian terhadap obyek tersebut.

2.2.3

Performansi Guru
Setiap individu yang diberi tugas atau kepercayaan untuk bekerja pada

suatu organisasi tertentu, diharapkan mampu menunjukkan performansi yang
memuaskan untuk organisasi tersebut. Selain itu, individu juga harus dapat
memberikan konstribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi
tersebut. Performansi adalah hasil atau taraf kesuksesan seseorang dalam bidang
pekerjaanya.
Performansi berasal dari Bahasa Inggris yaitu performance yang artinya
kinerja. Sumarno (2012) menjelaskan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai
oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang
dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan
moral maupun etika. Nawawi (2005) dalam Ismail (2010: 46) memberikan
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pengertian kinerja sebagai hasil pelaksanaan suatu pekerjaan. Pengertian tersebut
memberikan pemahaman bahwa kinerja merupakan suatu perbuatan atau perilaku
seseorang yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati oleh orang
lain. Mulyasa (2007) dalam Ismail (2010: 46) mendefinisikan kinerja sebagai
prestasi kerja, pelaksanaan pekerjaan, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk
kerja.
Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja
adalah sebuah wujud unjuk kerja atau hasil pelaksanaan suatu pekerjaan seseorang
maupun kelompok orang dalam organisasi. Wujud unjuk kerja atau hasil
pelaksanaan seseorang maupun kelompok orang tersebut harus sesuai dengan
tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,
seseorang maupun kelompok harus memperhatikan standar dan kriteria tertentu
yang telah ditetapkan sebagai acuan.
Dari pengertian kinerja, maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan
bahwa yang dimaksud dengan performansi guru/kinerja guru adalah sebuah wujud
unjuk kerja guru secara keseluruhan dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya. Seorang guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu
perlu memperhatikan standar dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan untuk
pekerjaan tersebut sebagai acuan.
Berkaitan dengan performansi guru, wujud unjuk kerja yang dimaksud
berkaitan dengan kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Kegiatan guru dalam
proses pembelajaran meliputi: bagaimana guru merencanakan pembelajaran,
melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Baik
tidaknya performansi guru dalam pembelajaran dipengaruhi oleh kemampuan guru
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mengelola pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Paling tidak,
seorang guru yang baik memiliki delapan keterampilan dasar dalam mengajar.
Menurut tim FKIP UT (2008: 1.18-1.27) kedelapan keterampilan dasar mengajar
tersebut yaitu (1) keterampilan bertanya, (2) keterampilan memberi penguatan, (3)
keterampilan mengadakan variasi, (4) keterampilan menjelaskan, (5) keterampilan
membuka dan menutup pelajaran, (6) keterampilan membimbing diskusi
kelompok kecil, (7) keterampilan mengelola kelas, (8) keterampilan mengajar
kelompok kecil dan perorangan.

2.2.4

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (2007: 206) menyebutkan
bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial,
dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan
dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa
diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan
budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan,
berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut,
dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan
imaginatif yang ada dalam dirinya.
Pembelajaran

Bahasa

Indonesia

diarahkan

untuk

meningkatkan

kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan
benar. Baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil
karya kesastraan manusia Indonesia.
Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, siswa akan belajar empat
keterampilan berbahasa yang merupakan catur tunggal keterampilan berbahasa
yang saling terkait dan berhubungan. Keempat keterampilan berbahasa tersebut
yaitu mendengarkan, membaca, berbicara dan menulis.
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2.2.5

Keterampilan Menyimak
Keterampilan menyimak sangat penting dalam kehidupan anak sehari-hari,

baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Keterampilan menyimak yang baik

mutlak dimiliki oleh siswa. Keterampilan menyimak merupakan kemampuan dasar
untuk mempelajari berbagai pengetahuan, serta untuk mencapai keberhasilan
dalam berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Wallace
at. all (2004: 13) Listening skills are essential for learning since they enable
students to acquire insights and information, and to achieve success in
communicating with others.
Berdasarkan kalimat di atas dapat dijelaskan bahwa keterampilan
menyimak penting untuk belajar. Karena keterampilan menyimak dapat
mengaktifkan siswa untuk memperoleh wawasan dan informasi serta untuk
mencapai keberhasilan dalam berkomunikasi dengan orang lain.
Mengingat keterampilan menyimak sangat penting, maka di bawah ini
akan dikemukakan pengertian menyimak, tujuan menyimak, jenis-jenis menyimak,
tahapan

menyimak,

unsur-unsur

menyimak,

faktor

yang

mempengaruhi

menyimak, serta metode pembelajaran menyimak.
.
2.2.5.1 Pengertian Menyimak
Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan
bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas
makna yang terkandung di dalamnya. Menyimak melibatkan penglihatan,
penghayatan, ingatan, pengertian, bahkan situasi yang menyertai bunyi bahasa
yang disimak pun harus diperhitungkan dalam menentukan maknanya (Tarigan
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1991: 4).

Sedangkan menurut Kamidjan (2001) dalam Solchan (2008: 10.9)

menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan
dengan sungguh-sungguh penuh perhatian, pemahaman, apresiatif yang dapat
disertai dengan pemahaman makna komunikasi yang disampaikan secara
nonverbal.
Berdasarkan pengertian menyimak di atas dapat disimpulkan menyimak
adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan lambang-lambang
bahasa lisan. Kegiatan mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan tersebut
dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi serta
interpretasi untuk memperoleh suatu informasi. Selain itu, menyimak juga untuk
menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang disampaikan
secara nonverbal.

2.2.5.2 Tujuan Menyimak
Menyimak memiliki tujuan. Tujuan tersebut terkait dengan aktivitas
menyimak. Salah satu aktivitas menyimak adalah memahami pesan yang
disampaikan pembicara. Pemahaman yang dilakukan penyimak meliputi dua
aspek, yaitu (1) pemahaman pesan dan tanggapan pembicara, (2) tanggapan
penyimak terhadap pesan sesuai dengan kehendak pembicara Universitas Terbuka,
(dalam Solchan 2008: 10.23).
Berdasarkan aspek di atas, menyimak dapat diperinci lebih jauh antara
lain (1) menyimak untuk mendapatkan fakta, (2) menyimak untuk menganalisa
fakta, (3) menyimak untuk mengevaluasi fakta, (4) menyimak untuk mendapatkan
inspirasi, (5) menyimak untuk mendapatkan hiburan, (6) menyimak untuk
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memperbaiki kemampuan berbicara.
Berdasarkan Standar Isi tujuan menyimak bagi siswa Sekolah Dasar yang
terimplisit dalam Standar Kompetensi sebagai berikut: (1) Menyimak penjelasan
tentang petunjuk denah. (2) Menyimak pengumuman dan pembacaan pantun (3)
Memahami penjelasan narasumber dan cerita rakyat secara lisan (4) Memahami
cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara
lisan (5) Memahami teks dan cerita anak yang dibacakan (6) Memahami wacana
lisan tentang berita dan drama pendek.
Berdasarkan Standar Kompetensi di atas dapat dijelaskan tujuan
pembelajaran mendengarkan bagi siswa Sekolah Dasar. Tujuannya adalah untuk
memahami: (1) penjelasan tentang petunjuk denah, (2) pengumuman, (3) pantun,
(4) penjelasan narasumber, (5) cerita rakyat, (6) cerita tentang suatu peristiwa, (7)
cerita pendek anak, (8) wacana lisan, (9) berita, (10) drama pendek (Ariani
2009:7).

2.2.5.3 Jenis-jenis Menyimak
Tarigan (1983) dalam Solchan (2008: 10.10) membagi jenis menyimak
menjadi dua macam, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak
ekstensif adalah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari,
seperti mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan orang di angkot, di pasar,
kotbah di masjid dan sebagainya. Ada beberapa jenis kegiatan menyimak ekstensif
antara lain; (1) Menyimak sosial yaitu menyimak yang dilakukan oleh masyarakat
dalam kehidupan sosial, di pasar, di kantor, di stasiun, terminal dan sebagainya. (2)
Menyimak sekunder terjadi secara kebetulan. Misalnya, ketika kita sedang belajar,
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kita tiba-tiba mendengarkan beberapa anggota keluarga yang berada pada ruang
lainnya di rumah anda, mendengar suara radio, televisi bahkan suara-suara yang
ada di sekitar rumah kita, namun kita tidak terganggu oleh suara tersebut (3)
Menyimak estetika disebut juga menyimak apresiatif. Menyimak estetika adalah
kegiatan menyimak untuk menikmati dan menghayati sesuatu. Misalnya
menyimak pembacaan puisi. (4) Menyimak pasif adalah menyimak suatu bahasan
yang dilakukan tanpa sadar.
Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan
sungguh-sungguh untuk memahami makna yang diinginkan. Beberapa hal yang
berkaitan dengan menyimak intensif antara lain (1) menyimak intensif pada
dasarnya menyimak pemahaman, (2) menyimak intensif memerlukan tingkat
konsentrasi pemikiran dan perasaan yang tinggi, (3) menyimak intensif pada
dasarnya memahami bahasa formal dan (4) menyimak intensif memerlukan
produksi materi yang disimak.
Menyimak intensif merupakan salah satu kegiatan menyimak yang terdiri
atas beberapa jenis. Jenis-jenis menyimak intensif antara lain (1) menyimak kritis,
(2) menyimak konsentratif, (3) menyimak eksploratif (4) menyimak kreatif (5)
menyimak introgatif, (6) menyimak selektif.

2.2.5.4 Tahapan Menyimak
Dalam kegiatan menyimak, ada tahapan yang harus dilakukan oleh
penyimak agar benar-benar memahami

informasi yang

disimaknya. Tarigan

(1990) dalam Ariani (2009: 9) menjelaskan tahapan-tahapan menyimak yaitu (1)
tahap mendengarkan, (2) tahap memahami, (3) tahap menginterpretasi, (4) tahap
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mengevaluasi dan (5) tahap menanggapi.
Tahap mendengarkan merupakan tahap mendengarkan pembicaraan. Pada
tahap ini penyimak mendengarkan bahan simakan yang disampaikan oleh
pembicara. Pada tahap mendengarkan diperlukan telinga yang sehat dan peka,
selain itu penyimak harus berkonsentrasi agar bahan simakan dapat diserap dengan
baik. Tahap memahami, adalah tahap memahami isi pembicaraan. Setelah kita
mendengar maka ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan
baik isi pembicaraan yang disampaikan. Tahap menginterpretasi, adalah tahap
menafsirkan isi yang tersirat dalam pembicaraan. Pada tahap ini penyimak mencari
arah dan maksud bahan simakan yang disampaikan oleh pembicara. Penyimak
mengartikan isi pembicaraan yang disampaikan pembicara. Tahap mengevaluasi,
setelah penyimak memahami dan menafsirkan atau menginterpretasikan isi
pembicaraan, maka penyimak menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan
pembicara. Tahap menanggapi atau mereaksi merupakan tahap terakhir dalam
kegiatan menyimak. Pada tahap ini penyimak memberikan reaksi terhadap isi
pembicaraan, apakah penyimak menerima atau menolak isi pembicaraan tersebut.

2.2.5.5 Unsur-unsur Menyimak
Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang kompleks karena sangat
bergantung kepada unsur dasar yang mendukung. Unsur dasar adalah unsur pokok
yang dapat menyebabkan timbulnya komunikasi dalam menyimak. Setiap unsur
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan unsur lain. Solchan,
(2008:10.15) menyebutkan unsur-unsur dasar menyimak itu antara lain pembicara,
penyimak, bahan simakan, dan bahasa lisan yang digunakan.
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Pembicara merupakan orang yang menyampaikan pesan berupa informasi
kepada penyimak. Oleh karena itu, seorang pembicara perlu mengetahui siapa
penyimaknya dan apa yang menjadi minat penyimak. Selain itu, pembicara perlu
mengetahui bagaimana latar belakang penyimak, bagaimana status ekonomi
penyimak dan sebagainya. Hal ini agar apa yang disampaikan pembicara dapat
disimak dengan baik.
Penyimak yang baik adalah penyimak yang memiliki pengetahuan dan
pengalaman yang banyak dan luas. Jika penyimak memiliki pengetahuan dan
pengalaman, maka ia dapat melakukan kegiatan menyimak dengan baik. Selain itu,
penyimak yang baik adalah penyimak yang dapat melakukan kegiatan menyimak
dengan intensif. Penyimak seperti itu akan mendapatkan pesan pembicara secara
tepat. Hal itu akan lebih sempurna jika ia ditunjang oleh pengetahuan dan
pengalaman yang dimilikinya.
Bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam menyimak. Bahan
simakan adalah pesan yang akan disampaikan pembicara kepada penyimak. Bahan
simakan itu dapat berupa konsep, gagasan, atau informasi. Jika pembicara tidak
dapat menyampaikan bahan simakan dengan baik, pesan itu tidak dapat diserap
oleh penyimak. Hal ini mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam komunikasi
terutama dalam menyimak. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kegagalan dalam
komunikasi terutama menyimak, pembicara harus mencari bahan simakan yang
menarik, sesuai dengan minat penyimak, dan dapat menyampaikan bahan simakan
dengan baik.
Bahasa lisan merupakan media yang dipakai untuk menyimak. Pembicara
menyampaikan gagasan dengan bahasa lisan. Bahasa lisan merupakan tuturan
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yang disampaikan pembicara dan diterima penyimak melalui alat pendengar.
Untuk menyampaikan gagasan, pembicara dapat memilih kata-kata, frase, kalimat,
lagu, dan gaya yang tepat agar ia dapat menyampaikan gagasan dengan baik.

2.2.5.6 Faktor yang Mempengaruhi Menyimak
Tarigan (1986) dalam Ariani, (2009: 9) menjelaskan bahwa ada beberapa
faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan menyimak yaitu faktor fisik,
psikologis, pengalaman, sikap, motivasi, dan jenis kelamin. Telinga yang kurang
sehat karena penyakit atau karena faktor usia, akan mempengaruhi proses
mendengarkan. Begitu juga bila kita berprasangka buruk terhadap pembicara,
egois terhadap masalah pribadi dan sikap tidak senang terhadap pembicara akan
mempengaruhi proses mendengarkan. Hal lain yang mempengaruhi proses
mendengarkan yaitu berpandangan sempit terhadap isi pembicaraan dan
kebosanan atau kejenuhan. Kebosanan atau kejenuhan ini menyebabkan tidak
adanya perhatian terhadap pokok pembicaraan, dan akan mempengaruhi proses
mendengarkan.
Seseorang yang memiliki pengalaman yang luas terhadap isi pembicaraan
dan ditambah dengan penguasaan kosa kata yang lebih akan dapat melakukan
proses mendengarkan dengan baik. Sikap menerima atau sikap menolak akan
mempengaruhi proses mendengarkan. Orang akan bersikap menerima pada hal-hal
yang menarik dan menguntungkan baginya, tetapi ia akan bersikap menolak pada
hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya.
Seseorang yang memiliki motivasi yang kuat untuk mengerjakan sesuatu,
maka dapat diharapkan hasilnya sangat memuaskan. Begitu pula halnya dengan
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mendengarkan. Dalam proses mendengarkan kita melibatkan sistem penilaian diri.
Bila kita menilai bahwa isi pembicaraan itu berharga bagi kita, maka kita akan bersemangat mendengarkannya.
Gaya mendengarkan seorang pria berbeda dengan gaya mendengarkan
seorang perempuan. Gaya mendengarkan seorang pria pada umumnya bersifat
objektif, aktif, keras hati, analitik, rasional, keras kepala atau tidak mau mundur,
mudah dipengaruhi, mudah mengalah dan emosional. Sedangkan gaya
mendengarkan seorang perempuan pada umumnya bersifat pasif, lembut, tidak
mudah dipengaruhi, mengalah, dan tidak emosi. Oleh karena itu, jenis kelamin
dapat mempengaruhi proses mendengarkan.

2.2.5.7 Metode Pembelajaran Menyimak
Untuk meningkatkan keterampilan menyimak, maka diperlukan metodemetode yang tepat dalam proses pembelajarannya. Ariani (2009: 13-23)
menyebutkan metode-metode pembelajaran menyimak antara lain: (1) simak tulis,
(2) simak terka, (3) simak cerita, (4) bisik berantai, (5) identifikasi kata kunci (6)
identifikasi kalimat topik, (7) merangkum, (8) prafase, (9) menjawab pertanyaan.
Simak tulis, yaitu salah satu teknik yang dapat digunakan guru untuk
pembelajaran

menyimak.

Dalam

teknik

ini

guru

membacakan

atau

memperdengarkan sebuah wacana singkat (diperdengarkan cukup satu kali). Siswa
mendengarkan dengan baik. Kemudian siswa menuliskan apa yang telah
didengarnya
Simak terka dapat dilakukan dengan cara guru mempersiapkan deskripsi.
Deskripsi tersebut tentang suatu benda tanpa menyebutkan nama bendanya.
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Deskripsi itu dibacakan guru, siswa mendengarkan dengan baik. Kemudian siswa
diminta menerka benda tersebut.
Simak cerita dilakukan dengan cara guru mempersiapkan sebuah cerita
yang menarik. Guru membacakan sebuah cerita tersebut. Siswa mendengarkan
dengan baik cerita yang dibacakan guru. Setelah guru selesai membacakan cerita,
kemudian siswa diminta menceritakan kembali cerita tersebut dengan kata-katanya
sendiri.
Bisik berantai dapat digunakan untuk menguji kemampuan daya simak
siswa dan kemampuan untuk menyimpan dan menyampaikan pesan kepada orang
lain. Bisik berantai ini dapat dilakukan secara berkelompok. Pertama-tama guru
membisikkan suatu pesan kepada seorang siswa. Siswa yang bersangkutan disuruh
membisikkan kepada siswa yang kedua dan seterusnya, siswa terakhir yang
menerima pesan disuruh menuliskan pesan yang diterima di papan tulis atau
mengucapkan pesan tadi dengan nyaring di hadapan teman sekelas.
Identifikasi kata kunci, dalam menyimak suatu kalimat, paragraf atau
wacana yang panjang kita tidak perlu menangkap semua kata-kata tetapi cukup
diingat kata-kata kuncinya saja. Kata kunci merupakan inti dari suatu kalimat,
paragraph atau wacana yang panjang. Identifikasi kalimat topik, setiap paragraf
dalam wacana minimal mengandung dua unsur yaitu kalimat topik dan kalimat
pengembang. Kalimat topik bisa terdapat di awal, tengah dan akhir paragraph.
Setelah selesai menyimak siswa disuruh mencari kalimat topiknya.
Merangkum, mendengarkan bahan simakan yang agak panjang dapat
dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah melalui merangkum.
Merangkum berarti merangkum bahan simakan yang panjang menjadi sesedikit
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mungkin. Namun, kalimat yang singkat tersebut dapat mewakili kalimat yang
panjang.
Prafase, suatu cara yang digunakan orang dalam memahami isi puisi yaitu
dengan cara mengartikan isi puisi dengan kata-kata sendiri dalam bentuk prosa.
Siswa mendengarkan puisi yang dibacakan oleh guru. Setelah selesai, siswa
mengartikan kembali isi puisi dalam bentuk prosa.
Menjawab pertanyaan, cara lain untuk mengajarkan menyimak yang efektif
ialah dengan menjawab pertanyaan apa, siapa, mengapa, di mana, dan bilamana
yang diajukan sesuai dengan bahan simakan.

2.2.6

Cerita Anak
Menurut Titik W.S., dkk (2003) dalam Rosdiana, (2008: 6.4) cerita anak

adalah cerita sederhana yang kompleks. Kesederhanaan itu ditandai oleh syarat
wacananya yang baku dan berkualitas tinggi, namun tidak ruwet sehingga
komunikatif. Cerita anak harus bercerita tentang kehidupan anak-anak dengan
segala aspek yang berada dan mempengaruhi mereka.
Cerita anak dikatakan sebagai sesuatu yang kompleks, artinya cerita anak
dibangun oleh struktur yang tidak berbeda dengan cerita orang dewasa, sebab
cerita anak-anak yang sederhana itu tetap harus disusun dengan memperhatikan
unsur keindahan atau kemenarikan. Sebuah cerita akan menarik apabila semua
elemen kisah atau unsur cerita dibina secara seimbang di dalam struktur yang
dapat saling mengisi sehingga tidak terjadi ketimpangan.
Sebuah cerita, apakah itu cerita anak-anak atau cerita orang dewasa
dibangun oleh unsur-unsur sebuah cerita. Titik W.S., dkk (2003) dalam Rosdiana,
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dkk (2008: 6.17) unsur-unsur cerita disebut sebagai elemen-elemen cerita. Elemenelemen atau unsur-unsur cerita tersebut adalah tema, amanat, tokoh, latar, alur atau
plot, dan sudut pandang.
Tema cerita anak harus ditentukan sedemikian rupa agar tidak melanggar
pantangan. Tema yang melanggar pantangan itu di antaranya ialah seks (cinta yang
erotis) dan kekerasan. Tema-tema yang cocok untuk anak-anak adalah tema yang
menyajikan masalah yang sesuai dengan alam hidup anak-anak. Misalnya, tema
tentang kepahlawanan, suka duka pengembaraan, peristiwa sehari-hari, atau juga
kisah-kisah perjalanan seperi petualangan di hutan/gunung, penjelajahan dunia dan
sebagainya. Amanat adalah hal-hal yang menjadi tujuan pengarang atau pesan
yang ingin disampaikan pengarang. Amanat biasanya berisi sebuah nasihat.
Tokoh, adalah individu yang mengalami peristiwa atau berperan di dalam
sebuah cerita. Tokoh dalam cerita anak tidak harus manusia. Ia bisa siapa atau apa
saja, bahkan juga dari golongan hewan, tumbuhan, dan benda mati. Hal ini sesuai
dengan sifat anak yang memiliki imajinasi luar biasa sehingga dalam pandangan
mereka semua benda memiliki nyawa layaknya manusia.
Latar, dalam cerita anak bisa dilihat dari isi cerita anak itu sendiri.
Misalnya, dalam cerita anak berupa dongeng binatang (fabel), biasanya
menggunakan latar tempat hutan belantara dan menampilkan suasana kehidupan
binatang. Pada umumnya penggambaran latar pada cerita anak tidak serinci cerita
orang dewasa. Dalam cerita anak, latar digunakan untuk memancing imajinasi dan
antusiasme anak. Untuk itu sering digunakan latar tempat-tempat yang
menakjubkan, seperti gua-gua, gunung, khayangan atau surga, istana kerajaan,
atau gemerlap kota metropolitan.
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Alur, adalah jalinan cerita yang disajikan dengan urutan waktu tertentu.
Dalam cerita anak, cenderung menggunakan alur yang datar dan tidak serumit
cerita orang dewasa. Hal itu dikarenakan pengalaman dan daya pikir anak yang
terbatas untuk memahami ide-ide yang rumit. Alur datar dijabarkan melalui gaya
bercerita secara langsung. Artinya, cerita yang disajikan tidak bertele-tele atau
berbelit-belit.
Sudut pandang atau pusat pengisahan adalah sudut tinjau yang diambil
pengarang dalam menuturkan kisahnya. Sudut pandang dibagi menadi dua, yakni
sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang
orang pertama yang disebut dengan akuan dan sudut pandang orang ketiga yang
disebut dengan diaan. Namun, ada juga cerita yang menggunakan sudut pandang
campuran, yaitu kedua sudut pandang tersebut digunakan di dalam sebuah cerita.

2.2.6.1 Ciri-ciri Cerita Anak
Sarumpaet (1976) dalam Rosdiana (2008: 6.5) menjelaskan ada 3 ciri yang
dapat membedakan cerita anak-anak dengan cerita orang dewasa. Ciri-ciri cerita
anak tersebut berupa unsur pantangan, penyajian, dan fungsi terapan.
Unsur pantangan merupakan unsur-unsur yang berhubungan dengan segi
isi cerita bersifat negatif dan tidak pantas untuk diketahui anak. Karena unsurunsur tersebut dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak ke arah yang tidak
baik. Unsur penyajian, cerita anak-anak harus disajikan secara langsung, tidak
berbelit-belit. Dialog dalam cerita anak-anak sangat diperlukan karena dapat
membantu pemahaman anak terhadap cerita yang disajikan. Dialog yang
diucapkan para tokoh cerita harus wajar dan hidup. Unsur terapan, cerita anak-
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anak pada umumnya memiliki fungsi terapan. Artinya, cerita anak-anak disusun
dengan mengemban misi pendidikan, pengetahuan, pertumbuhan anak, dan
pengalaman tentang hidup.

2.2.6.2 Jenis Cerita Anak
Jenis cerita yang cocok untuk anak usia SD dapat dikelompokkan dalam
cerita jenaka, dongeng, fabel, legenda, dan mite atau mitos. (1) Cerita jenaka,
merupakan cerita yang mengungkapkan hal ihwal atau tingkah laku seorang tokoh
yang lucu. Kelucuan yang diungkapkan dapat berupa karena kebodohan sang
tokoh dapat pula karena kecerdikannya. (2) Dongeng, adalah cerita yang didasari
atas angan-angan atau khayalan. Di dalam dongeng terkandung cerita yang
menggambarkan sesuatu di luar dunia nyata. (3) Fabel, adalah cerita yang
menampilkan hewan-hewan sebagai tokoh-tokohnya. (4) Legenda, adalah cerita
yang berasal dari zaman dahulu. Cerita legenda bertalian dengan sejarah yang
sesuai dengan kenyataan yang ada pada alam atau cerita tentang terjadinya suatu
negeri, danau, atau gunung. Contoh Malin Kundang, Batu Menangis, Sangkuriang.
(5) Mitos, merupakan cerita yang berkaitan dengan kepercayaan kuno,
menyangkut kehidupan dewa-dewa atau kehidupan mahluk halus.

2.2.7

Media Pembelajaran
Pada media pembelajaran akan dikemukakan antara lain: pengertian media

pembelajaran, manfaat media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran,
media audio visual, dan film kartun.
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2.2.7.1 Pengertian Media Pembelajaran
Kata “Media” berasal dari kata “Medium” yang artinya perantara atau
pengantar dalam menyampaikan pesan komunikasi. Jadi media pembelajaran
adalah segala bentuk perantara atau pengantar penyampaian pesan dalam proses
komunikasi pembelajaran (Siddiq 2008: 1-36). Menurut Soeparno (1998) dalam
Djuanda (2006: 102)
Media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran (channel) untuk
menyampaikan pesan atau informasi dari sumber kepada penerima.
Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat
digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima
sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat
serta perhatian siswa agar proses belajar terjadi.
Gerlach dan Ely (1971) (dalam Arsyad, 2011:3) menjelaskan media apabila
dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang
membangun kondisi yang membuat siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan
dan sikap. Jadi media tidak hanya berupa benda atau alat-alat yang dipakai dalam
pembelajaran. Guru yang berlaku sebagai pengajar juga termasuk dalam kategori
media. Secara lebih khusus Gerlach dan Ely (1971) menjelaskan pengertian media
dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis,
photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali
informasi visual atau verbal (Arsyad, 2011: 3).
Dari beberapa pengertian tentang media di atas, dapat disimpulkan bahwa
media pembelajaran adalah suatu alat atau benda, baik benda hidup atau mati yang
dapat digunakan oleh guru untuk mempermudah dalam menyampaikan pesan yang
berupa materi pembelajaran kepada siswa. Sehingga guru dapat dengan mudah
mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut.
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Dalam memanfaatkan media sebagai alat bantu, Dale (1969) dalam Arsyad,
(2011:11) mengklasifikasikan tingkat pengalaman belajar dari yang paling konkret
sampai dengan yang paling abstrak. Klasifikasi ini dikenal dengan nama kerucut
pengalaman Dale. Kerucut pengalaman Dale dapat dilihat pada gambar 2.1.

Kata

Abstrak

Visual
Rekaman kaset/
Gambar diam
Gambar Hidup
Televisi
Karyawisata
Dramatisasi
Benda Tiruan/Pengamatan

konkrit

Pengalaman Langsung
Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Dale
Berdasarkan gambar 2.1 kerucut pengalaman Dale dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran akan lebih baik apabila dimulai dari pengalaman langsung.
Namun pembelajaran tidak selalu harus dimulai dari pengalaman langsung terlebih
dahulu. Pembelajaran dapat dimulai dari jenis pengalaman yang paling sesuai
dengan kebutuhan siswa, kemampuan siswa dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai.
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2.2.7.2 Manfaat Media Pembelajaran
Hamalik (1986) dalam Arsyad (2011: 15) mengemukakan bahwa
pemakaian

media

pembelajaran

dalam

proses

belajar

mengajar

dapat

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan
ransangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis
terhadap

siswa.

pembelajaran

Penggunaan

akan

sangat

media
membantu

pembelajaran
keefektifan

pada
proses

tahap

orientasi

pembelajaran,

penyampaian pesan, dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan
motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa
meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya,
memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi.
Kontribusi media pembelajaran menurut Kemp and Dayton (1985) dalam
Asra (2007: 5.6-5.7) bahwa penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih
terstandar dan pembelajaran dapat lebih menarik sebagai berikut: (1) Pembelajaran
menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. (2) Waktu pelaksanaan
pembelajaran dapat diperpendek (3) Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. (4)
Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. (5)
Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat
ditingkatkan (6) Peran guru berubahan kearah yang positif.
Asra (2007: 5.6) mengemukakan secara umum media mempunyai
kegunaan: (1) memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. (2) mengatasi
keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra. (3) menimbulkan gairah belajar,
interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. (4) memungkinkan
anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori &
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kinestetiknya. (5) memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman
& menimbulkan persepsi yang sama.
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa manfaat media pembelajaran yaitu (1) menumbuhkan
minat dan motivasi belajar siswa. (2) memudahkan siswa dalam memahami materi
pelajaran sehingga hasil belajar akan meningkat. (3) lama waktu pembelajaran
yang diperlukan dapat dipersingkat. (4) memudahkan guru dalam menjelaskan
materi pelajaran sehingga penjelasan yang berulang-ulang dapat dikurangi. (5)
pembelajaran dapat diberikan kapan dan di manapun diinginkan atau diperlukan.
Karakteristik dan kemampuan masing-masing media perlu diperhatikan
oleh guru agar mereka dapat memilih media mana yang sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan. Sebagai contoh media kaset audio, merupakan media auditif yang
mengajarkan topik-topik pembelajaran yang bersifat verbal seperti pengucapan
(pronounciation) bahasa asing. Untuk pengajaran bahasa asing media ini tergolong
tepat, karena bila secara langsung diberikan tanpa media sering terjadi
ketidaktepatan dalam pengucapan dan pengulangan.

2.2.7.3 Macam-macam Media Pembelajaran
Mengingat banyaknya media dalam pembelajaran, maka guru perlu
mengetahui jenis-jenis media. Guru bisa menentukan media yang tepat digunakan
sesuai materi. Jenis media menurut Sanjaya (2006) dalam Burhanudin (2009:5),
media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung
dari sudut mana melihatnya.
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Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi menjadi tiga yaitu media auditif,
media visual, dan media audiovisual. (1) Media auditif, yaitu media yang hanya
dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan
rekaman suara. (2) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak
mengandung unsur suara. Jenis media yang tergolong ke dalam media visual
adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan
yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. (3) Media audiovisual, yaitu
jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar
yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan
lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik,
sebab mengandung kedua unsur jenis media yaitu media audio dan media visual.
Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi menjadi dua
yaitu: (1) media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak, seperti radio dan
televisi. Melalui media ini siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian-kejadian
yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. (2) Media
yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, seperti film slide,
film dan video.
Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi atas: media
yang diproyeksikan, seperti film, slide, film strip, dan transparansi. Jenis media
yang demikian memerlukan alat proyeksi khusus seperti film projector untuk
memproyeksikan film, slide projector untuk memproyeksikan film slide, overhead
projector (OHP) untuk memproyeksikan transparansi. Tanpa dukungan alat
proyeksi semacam ini, maka media semacam ini tidak akan berfungsi apa-apa.
Media yang tidak diproyeksikan,seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain-lain.
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Pendapat lain dikemukakan oleh Rudy Brets (2004) dalam Asra (2007: 57) ada 7 (tujuh) klasifikasi media, yaitu: (1) Media audio visual gerak, seperti: film
bersuara, pita video, film pada televisi, Televisi, dan animasi. (2) Media audio
visual diam, seperti: film rangkai suara, halaman suara, dan sound slide. (3) Audio
semi gerak seperti: tulisan jauh bersuara. (4) Media visual bergerak, seperti: film
bisu. (5) Media visual diam, seperti: halaman cetak, foto, microphone, slide bisu.
(6) Media audio, seperti: radio, telepon, pita audio. (7) Media cetak, seperti: buku,
modul, bahan ajar mandiri.
Klasek (1997) dalam Asra (2007: 5.7-5.8) membagi media pembelajaran
sebagai berikut: 1) media visual, 2) media audio, 3) media “display”, 4)
pengalaman nyata dan simulasi, 5) media cetak, 6) belajar terprogram, 7)
pembelajaran melalui komputer atau sering dikenal Program Computer Aided
Instruction (CAI).

2.2.7.4 Media Audio Visual
Media audio visual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara
juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, film,
dan slide suara. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik,
sebab mengandung kedua unsur jenis media audio dan visual. Menurut
Herdiananda (2010:15) media audio visual dapat dikelompokkan menjadi 3
kelompok, yaitu : (1) Slide Suara, adalah pengembangan dari slide biasa yang
belum menggunakan suara kemudian digabungkan dengan audio yang
berhubungan dengan temanya. Slide suara biasanya berupa power point yang berisi
materi pembelajaran disertai dengan suara. (2) Film Nyata, yaitu film yang
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menggambarkan kejadian tertentu secara lebih hidup, karena diperagakan langsung
oleh manusia atau makhluk hidup lainnya dan ditampilkan apa adanya sesuai
dengan alur cerita. Film nyata dapat berupa film dokumenter, sinetron, radio vision
dan sebagainya. (3) Film Tidak Nyata, secara umum menggambarkan kejadian
tertentu dengan disertai alur cerita. Namun, film tidak nyata termasuk film ringan
dan cenderung menghibur. Film kartun dan animasi merupakan film tidak nyata,
karena dalam penggambaran cerita tidak diperagakan langsung oleh makhluk
hidup.

2.2.7.5 Film Kartun
Menurut Sibero (2008) dalam Herdiannanda (2010: 16) film kartun dapat
disebut juga sebagai film animasi. Film kartun adalah bentuk dari gambar animasi
2 dimensi (2D). Istilah animasi berasal dari bahasa Yunani anima, artinya jiwa
atau hidup. Kata animasi dapat juga berarti memberikan hidup sebuah objek
dengan cara menggerakkan objek gambar dengan waktu tertentu. Chandra (2000)
dalam Herdiannanda (2010: 16) menjelaskan animasi adalah sebuah rangkaian
gambar atau obyek yang bergerak dan seolah-olah hidup. Animasi tidak hanya
digunakan untuk hiburan saja, animasi dapat juga digunakan untuk media-media
pendidikan, informasi, dan media pengetahuan lainnya.
Film kartun dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Terutama pada
materi menyimak cerita anak. Dalam pembelajaran tidak semua film kartun layak
dijadikan sebagai media pembelajaran. Guru seharusnya melakukan proses seleksi
terlebih dahulu mana film yang relevan dan layak dijadikan media pembelajaran.
Penggunaan media audio visual (film kartun) dapat melatih keterampilan yang
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berhubungan dengan aspek-aspek menyimak. Kelebihan media audio visual ini
adalah selain dapat didengar suaranya juga dapat dilihat gambarnya sehingga dapat
merangsang partisipasi aktif siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Cara
penggunaan media audio visual cukup mudah, guru hanya menyiapkan VCD/DVD
player dan televisi atau proyektor. Setelah VCD/DVD diputarkan kemudian siswa
disuruh menyimak isi cerita anak tersebut.

2.3 Kerangka Berfikir
Tujuan pembelajaran bahasa adalah membantu siswa mengembangkan
keterampilan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulis. Salah satu
keterampilan siswa yang mendasar adalah keterampilan menyimak. Keterampilan
tersebut berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat
maupun di sekolah. Hal ini dikarenakan keterampilan menyimak memiliki
pengaruh terhadap keterampilan bahasa lainnya seperti berbicara, menulis dan
membaca. Burhan (1971) dalam Ariani (2009: 2) menjelaskan bahwa “Pelajar atau
mahasiswa yang tidak pandai mendengarkan pelajaran/kuliah yang diberikan
guru/dosennya akan mendapat kesukaran dalam mengikuti pelajarannya itu,
bahkan besar sekali kemungkinannya gagal bagi mereka.” Dengan demikian
keterampilan menyimak di sekolah dasar perlu ditingkatkan karena dengan
keterampilan

menyimak

yang

baik,

siswa

akan

memiliki

dan

akan

mengaplikasikan keterampilan-keterampilan berbahasa yang baik pula.
Pembelajaran menyimak seringkali mengalami kendala yang menyebabkan
siswa menjadi tidak termotivasi dan merasakan kejenuhan. Salah satu
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penyebabnya adalah penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariasi.
Membuat siswa tidak berminat dan enggan mengikuti pembelajaran menyimak.
Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil simakan yang diperoleh siswa.
Selama ini, media pembelajaran menyimak masih terbatas dan belum digunakan
secara maksimal. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut, di dalam pembelajaran
menyimak guru harus mempunyai strategi pembelajaran yang dapat membuat
siswa tertarik akan pelajaran menyimak itu sendiri. Salah satunya adalah dengan
menggunakan media audio visual (film kartun) dalam pembelajaran menyimak.
Media audio visual (film kartun) adalah media pembelajaran yang
digunakan dengan maksud untuk menarik perhatian siswa terhadap pembelajaran
menyimak khususnya menyimak cerita anak. Sehingga minat dan motivasi akan
muncul dalam diri siswa pada saat mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak.
Media audio visual (film kartun) ini dipilih mengingat media ini mempunyai
kelebihan yaitu dapat digunakan untuk melatih keterampilan yang berhubungan
dengan aspek-aspek menyimak. Selain itu, media audio visual ini selain dapat
didengar suaranya juga dapat dilihat gambarnya sehingga dapat merangsang
partisipasi aktif siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
Pembelajaran menyimak melalui media audio visual (film kartun) yang
dilakukan peneliti diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang berhubungan
dengan pembelajaran keterampilan menyimak cerita anak. Selain itu, akan
memberi bahan simakan yang menarik berupa VCD/DVD film kartun cerita anak.
Penggunaan media audio visual (film kartun) dapat memberikan ketertarikan
dalam pembelajaran menyimak, sehingga siswa akan termotivasi, antusias dan
berminat dalam mengikuti pembelajaran menyimak. Apabila dalam pembelajaran
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menyimak siswa termotivasi, antusias, dan berminat maka tujuan pembelajaran
keterampilan menyimak cerita anak akan mudah tercapai dan hasil pembelajaran
pun akan meningkat.
Media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini karena
media audio visual dalam pembelajaran menyimak dapat memberikan ketertarikan
siswa untuk mengikuti pembelajaran menyimak. Sehingga siswa akan termotivasi,
antusias dan berminat dalam mengikuti pembelajaran menyimak. Apabila siswa
termotivasi, antusias dan berminat dalam pembelajaran menyimak maka hasil
belajar akan meningkat.

2.4 Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai
berikut: “Dengan menerapkan media audio visual (film kartun) dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menyimak cerita anak pada siswa kelas V
SD Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang”.

BAB 3
METODE PENELITIAN
Pada bagian ini akan dikemukakan rancangan penelitian, siklus penelitian,
subjek penelitian, tempat penelitian, data, teknik pengumpulan data, teknik analisis
data, serta indikator keberhasilan dalam penelitian ini. Uraian selengkapnya
sebagai berikut.

3.1 Rancangan Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus
terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan pertama untuk pembelajaran dan pertemuan
kedua untuk tes formatif. Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini.

Refleksi Awal

Pelaksanaan Tindakan

Rencana Tindakan
Tidak Berhasil?

Observasi

Refleksi
Berhasil?

Pelaksanaan Tindakan
Observasi

Rencana Tindakan
Refleksi
Berhasil?

Gambar 3.1 Langkah-langkah pelaksanaan PTK
Kemmis dan Taggart (dalam Sukajati, 2008: 19)
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Untuk lebih jelasnya langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut.

3.1.1 Refleksi awal
Refleksi awal dimaksudkan sebagai kegiatan penjajagan yang dimanfaatkan
untuk memperoleh gambaran dan mengumpulkan informasi tentang situasi-situasi
yang relevan dengan tema penelitian (Sukajati, 2008: 17). Peneliti melakukan
pengamatan awal untuk memperoleh gambaran dan informasi awal tentang
pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia. Informasi tentang pembelajaran
Bahasa Indonesia diperoleh dari hasil pengamatan. Berdasarkan hasil refleksi awal
dapat dilakukan identifikasi masalah yang selanjutnya dirumuskan menjadi
masalah penelitian.

3.1.2 Perencanaan
Perencanaan merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian.
Perencanaan didasarkan pada hasil penjajagan refleksi awal. Perencanaan meliputi
penyusunan rencana yang mencakup tindakan/kegiatan yang akan dilakukan untuk
memperbaiki kesulitan/permasalahan yang ada. Kegiatan yang dilakukan pada
tahap perencanaan meliputi: menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
merancang media pembelajaran, menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS), menyusun
instumen penilaian, menyusun lembar observasi aktivitas siswa dan performansi
guru.
Perencanaan harus dibuat dengan sematang mungkin agar dalam pelaksanaan
kegiatan tidak terdapat suatu permasalahan. Semakin baik perencanaan yang
dilakukan, maka diharapkan semakin baik hasil penelitian yang diperoleh.
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Perencanaan ini bersifat fleksibel dalam arti dapat berubah sesuai dengan kondisi
nyata yang ada.

3.1.3 Pelaksanaan tindakan
Pelaksanaan tindakan yaitu melakukan tindakan sebagai upaya untuk
memperbaiki kesulitan/permasalahan yang ada. Pelaksanaan tindakan ini
berpedoman pada rencana tindakan yang telah dibuat. Dalam tahap ini rencana
tindakan yang telah disusun diimplementasikan pada kelas sesunguhnya. Dalam
melaksanakan tindakan, peneliti menaati hal-hal yang sudah direncanakan agar
tidak terjadi suatu permasalahan. Peneliti berusaha untuk melaksanakan tindakan
yang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan yang telah
direncanakan dapat tercapai dengan baik.

3.1.4 Observasi/Pengamatan
Observasi/pengamatan bertujuan untuk mengamati hasil atau dampak
tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa. Peneliti melakukan
observasi/pengamatan pada saat pembelajaran berlangsung. Dalam melakukan
observasi/pengamatan peneliti dibantu oleh guru agar hasil observasi/pengamatan
lebih akurat. Observasi/pengamatan difokuskan pada aktivitas siswa dan
performansi guru pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Observasi/
pengamatan harus dilakukan dengan teliti agar hasil observasi/pengamatan lebih
akurat. Hal ini dikarenakan hasil observasi/pengamatan akan di refleksi untuk
mengetahui kekurangan dan kelebihan selama proses pembelajaran berlangsung.
Hasil refleksi akan digunakan peneliti untuk menentukan perlu tidaknya
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melakukan siklus selanjutnya.

3.1.5 Refleksi
Refleksi yaitu melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan
sebagai dasar pembuatan perencanaan lebih lanjut. Dalam refleksi dibahas evaluasi
terhadap keseluruhan proses dan dampak tindakan yang dapat mengarahkan pada
identifikasi masalah-masalah baru untuk merancang siklus selanjutnya. Refleksi
digunakan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan
yang telah dilakukan oleh siswa dan peneliti dalam proses pembelajaran. Hasil
refleksi tersebut digunakan peneliti sebagai acuan untuk menentukan tindakan
selanjutnya. Apabila hasil refleksi tidak ditemukan kekurangan-kekurangan dalam
pembelajaran, maka tidak diperlukan tindakan selanjutnya. Namun, apabila masih
ditemukan kekurangan-kekurangan maka hasil refleksi akan digunakan sebagai
acuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan selanjutnya.

3.2

Siklus Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan minimal dua siklus. Setiap

siklus terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan pertama digunakan untuk
pembelajaran dan pertemuan kedua untuk tes formatif. Pada bagian ini akan
dikemukakan perencanaan yang akan dilakukan pada siklus I dan siklus II. Uraian
selengkapnya berikut ini.

3.2.1

Siklus I
Siklus I terdiri dari dua pertemuan. Dua pertemuan tersebut yaitu

47

pertemuan pertama digunakan untuk pembelajaran dan pertemuan kedua
digunakan untuk tes formatif. Siklus I terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi/pengamatan dan refleksi. Secara lebih rinci
perencanaan siklus I dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1.1 Prencanaan
Perencanaan merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian.
Perencanaan harus disiapkan dengan matang agar tujuan penelitian dapat tercapai.
Perencanaan dalam siklus I meliputi: (1) Membuat Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) sesuai materi pada saat pelaksanaan siklus I. (2) Menyiapkan
media pembelajaran yang akan digunakan untuk pembelajaran menyimak cerita
anak (3) Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) dan menyusun tes formatif. (4)
Menyusun lembar aktivitas belajar siswa dan performansi guru.
Pada tahap perencanaan, peneliti membuat Rencanan Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP). Peneliti memulai dengan merumuskan tujuan pembelajaran
yang ingin dicapai. Mengorganisasikan materi pelajaran, media pembelajaran, dan
sumber belajar. Merancang skenario pembelajaran yang akan digunakan dalam
pembelajaran

agar

pembelajaran

berjalan

dengan

sistematis.

Merancang

pengelolaan kelas seperti mengatur tempat duduk dan tempat meletakkan media
pembelajaran. Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS). Menyusun tes formatif yang
akan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam menyimak
cerita anak. Menyusun lembar observasi aktivitas siswa dan performansi guru.
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3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan merupakan pelaksanaan tahap sebelumnya yaitu
perencanaan. Tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan perencanaan yang
telah dibuat. Pelaksanaan tindakan dalam siklus I meliputi: (1) Mengadakan
presensi kehadiran siswa. (2) Melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP). (3) Menggunakan media audio visual (film kartun) dalam pembelajaran, (4)
menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk menunjang keberhasilan kegiatan
pembelajaran (5) Pada akhir pelaksanaan pembelajaran siklus I, siswa
mengerjakan tes formatif.
Peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran. kegiatan pembelajaran yang
dilakukan terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Pada
kegiatan awal pembelajaran, peneliti melakukan presensi kehadiran siswa untuk
mengetahui jumlah siswa yang hadir dan tidak hadir. Selanjutnya peneliti
mengadakan apersepsi. Apersepsi digunakan untuk mengondisikan siswa agar siap
mengikuti pembelajaran. Apersepsi berupa kegiatan tanya jawab tentang cerita
anak yang pernah diketahui siswa, bertujuan untuk menggali pengalaman siswa
tentang cerita anak. Kemudian peneliti memberi penjelasan tentang kegiatan
pembelajaran yang akan dilaksanakan yakni menyimak cerita anak menggunakan
media audio visual (film kartun). Selain itu, peneliti juga menjelaskan tentang
manfaat pembelajaran dengan tujuan untuk menumbuhkan minat belajar siswa dan
motivasi siswa.
Kegiatan inti, peneliti menggunakan media audio visual (film kartun) dalam
pembelajaran. peneliti memutar film cerita anak yang berjudul Malin Kundang.
Siswa menyimak sambil mencatat hal-hal yang penting dari isi cerita tersebut
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seperti, mencatat nama-nama tokoh, watak, tema, dan amanat cerita. Setelah siswa
selesai menyimak, secara berkelompok siswa diberi tugas untuk mengerjakan
Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berkaitan dengan cerita anak yang telah disimak
sebelumnya. Kemudian peneliti meminta beberapa perwakilan kelompok untuk
mempresentasikan hasil pekerjaannya didepan kelas secara bergantian.
Kegiatan akhir, peneliti bersama siswa menyimpulkan materi yang telah
dipelajari hari itu. Selanjutnya siswa mengerjakan tes formatif pada akhir
pelaksanaan

pembelajaran.

tujuannya

adalah

untuk

mengetahui

tingkat

keberhasilan siswa dalam menyimak cerita anak. Nilai hasil tes formatif ini
merupakan nilai akhir siklus I. Nilai tersebut dijadikan sebagai data dari hasil
menyimak cerita anak secara individu.

3.2.1.3 Observasi/Pengamatan
Observasi/pengamatan bertujuan untuk mengamati hasil atau dampak
tindakan yang dilaksanakan. Peneliti melakukan observasi/pengamatan pada saat
pembelajaran berlangsung. Dalam melakukan observasi/pengamatan peneliti
dibantu oleh guru agar hasil pengamatan lebih akurat. Sesuai dengan tujuan
penelitian, maka pengamatan difokuskan pada aktivitas siswa dan performansi
guru.
Pengamatan yang dilakukan pada aktivitas siswa meliputi: (1) Kehadiran
siswa, (2) kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak (3)
kesungguhan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru (4) keaktifan siswa
selama proses pembelajaran berlangsung (4) Respon siswa ketika diputarkan cerita
anak (film kartun) (5) Semangat siswa dalam mengerjakan tugas dari guru.
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Pengamatan dilakukan dengan memberi tanda chek list (√) pada lembar
observasi/pengamatan aktivitas siswa.
Pengamatan yang dilakukan pada performansi guru dalam proses
pembelajaran yaitu: Kemampuan guru dalam merancang RPP melalui APKG I,
meliputi: (1) merumuskan tujuan pembelajaran, (2) mengembangkan dan
mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan sumber belajar (3)
merencanakan skenario kegiatan pembelajaran, (4) merancang pengelolaan kelas,
(5) merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian, (6) tampilan
dokumen rencana pembelajaran. Kemampuan guru dalam melaksanakan
pembelajaran melalui APKG II meliputi: (1) mengelola ruang dan fasilitas
pembelajaran, (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran, (3) mengelola interaksi
kelas (4) bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap
positif siswa terhadap belajar, (5) mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam
pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, (6) mengevaluasi proses dan hasil
belajar, (7) kesan umum kinerja guru/calon guru. Untuk mempermudah pengamat
dalam melakukan pengamatan terhadap performansi guru, pengamat mengamati
performansi

guru

dengan

memberi

chek

list

(√)

pada

lembar

observasi/pengamatan.

3.2.1.4 Refleksi
Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang
dilakukan pada siklus I. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap proses
pelaksanaan pembelajaran siklus I dan hasil belajar berupa nilai siswa pada siklus
I. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aspek-aspek
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yang diamati pada siklus I, kemudian peneliti merefleksikan hasil analisis tersebut
untuk perbaikan pelaksanaan tindakan pada siklus II.

3.2.2

Siklus II
Siklus II merupakan upaya untuk memperbaiki hasil siklus I yang telah

dilaksanakan oleh peneliti. Siklus II ini diawali dari tahap perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Siklus II terdiri dari dua pertemuan.
Pertemuan pertama untuk pembelajaran dan pertemuan kedua untuk tes formatif.
Secara lebih rinci perencanaan siklus II dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.2.1 Prencanaan
Perencanaan merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian.
Perencanaan harus disiapkan dengan matang agar tujuan penelitian dapat tercapai.
Perencanaan yang akan dilakukan oleh peneliti pada siklus II merupakan
perbaikan dari perencanaan siklus I. Perencanaan dalam siklus II meliputi: (1)
Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai materi pada saat
pelaksanaan siklus II. (2) Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan
untuk pembelajaran menyimak cerita anak (3) Menyusun Lembar Kerja Siswa
(LKS) dan menyusun tes formatif. (4) Menyiapkan lembar observasi aktivitas
belajar siswa dan performansi guru.
Pada tahap perencanaan siklus II, peneliti membuat Rencanan Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang bagian-bagiannya sama dengan RPP siklus I. Peneliti
juga melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kekurangan pada siklus I.
Langkah tersebut adalah mengondisikan siswa dengan baik dan memutarkan cerita
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anak dengan judul yang berbeda dan lebih menarik. Tujuannya adalah untuk
menumbuhkan minat belajar siswa dan motivasi siswa.

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan merupakan pelaksanaan tahap sebelumnya yaitu
perencanaan. Pelaksanaan tindakan pada siklus II merupakan perbaikan dari siklus
I. Pada tindakan siklus II ini peneliti memperhatikan saran-saran dari observer
tentang kekurangan yang terjadi pada siklus I. Peneliti berusaha memperbaiki
kegiatan pembelajaran pada siklus II. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada
siklus II terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir.
Kegiatan awal, pada tahap ini peneliti melakukan presensi kehadiran siswa
dan melakukan apersepsi. Apersepsi dilakukan untuk mengondisikan siswa agar
siap mengikuti pembelajaran. Apersepsi dilakukan dengan menanyakan kembali
materi yang telah diberikan peneliti pada pertemuan yang lalu. Peneliti meminta
siswa lebih memperhatikan penjelasan yang diberikan peneliti dan lebih
berkonsentrasi dalam menyimak cerita anak.
Kegiatan inti, pada tahap ini peneliti menjelaskan kembali materi tentang
menyimak cerita anak. Setelah memberi penjelasan, peneliti memutar cerita
dengan judul Syukur dan Kufur. Siswa menyimak dan menyaksikan cerita
tersebut. Penliti memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan Lembar Kerja
Siswa (LKS) secara berkelompok. Selanjutnya masing-masing perwakilan
kelompok mempresentasikan hasilnya didepan kelas secara bergantian, kemudian
kelompok lain menanggapinya.
Kegiatan akhir, pada tahap ini siswa mengerjakan tes formatif. Tes formatif
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dilakukan dengan cara peneliti memutarkan cerita dengan judul Si Kecil dan
Pungguk Merindukan Bulan, siswa menyimak dan mengerjakan tes formatif. Nilai
hasil tes formatif ini merupakan nilai akhir siklus II. Nilai tersebut dijadikan
sebagai data dari hasil menyimak cerita anak.

3.2.2.3 Observasi/Pengamatan
Observasi/pengamatan bertujuan untuk mengamati hasil atau dampak
tindakan yang dilaksanakan. Peneliti melakukan observasi/pengamatan pada saat
pembelajaran berlangsung. Dalam melakukan observasi/pengamatan peneliti
dibantu oleh guru agar hasil pengamatan lebih akurat. Sesuai dengan tujuan
penelitian, maka pengamatan difokuskan pada aktivitas siswa dan performansi
guru.
Pengamatan yang dilakukan pada aktivitas siswa meliputi: (1) Kehadiran
siswa, (2) kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak (3)
kesungguhan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru (4) keaktifan siswa
selama proses pembelajaran berlangsung (4) Respon siswa ketika diputarkan cerita
anak (film kartun) (5) Semangat siswa dalam mengerjakan tugas dari guru.
Pengamatan dilakukan dengan memberi tanda chek list (√) pada lembar
observasi/pengamatan aktivitas siswa.
Pengamatan yang dilakukan pada performansi guru dalam proses
pembelajaran yaitu: Kemampuan guru dalam merancang RPP melalui APKG I,
meliputi: (1) merumuskan tujuan pembelajaran, (2) mengembangkan dan
mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan sumber belajar (3)
merencanakan skenario kegiatan pembelajaran, (4) merancang pengelolaan kelas,
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(5) merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian, (6) tampilan
dokumen rencana pembelajaran. Kemampuan guru dalam melaksanakan
pembelajaran melalui APKG II meliputi: (1) mengelola ruang dan fasilitas
pembelajaran, (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran, (3) mengelola interaksi
kelas (4) bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap
positif siswa terhadap belajar, (5) mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam
pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, (6) mengevaluasi proses dan hasil
belajar, (7) kesan umum kinerja guru/calon guru. Untuk mempermudah pengamat
dalam melakukan pengamatan terhadap performansi guru, pengamat mengamati
performansi guru dengan memberi chek list (√) pada lembar observasi/
pengamatan.

3.2.2.4 Refleksi
Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang
dilakukan pada siklus II. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan
kekurangan aspek-aspek yang diamati pada siklus II. Berdasarkan hasil analisis
ataupun refleksi pada siklus II terhadap hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa,
dan performansi guru, maka peneliti akan menentukan apakah perlu atau tidaknya
dilakukan siklus selanjutnya. Jika hasil belajar, aktivitas siswa, dan performansi
guru tidak mencapai indikator keberhasilan, maka akan dilakukan siklus
selanjutnya. Namun, apabila hasil belajar, aktivitas siswa, dan performansi guru
sesuai indikator (meningkat), maka peneliti tidak perlu melanjutkan pada siklus
selanjutnya atau siklus III.
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3.3

Subjek Penelitian
Subjek yang diteliti adalah siswa kelas V SD Negeri Wringinjenggot 02

Balapulang Kabupaten Tegal. Jumlah siswa kelas V 38 siswa yang terdiri dari 20
siswa perempuan dan 18 siswa laki-laki. Peneliti memilih kelas V SD Negeri
Wringinjenggot 02 Balapulang, dengan pertimbangan bahwa pembelajaran
menyimak cerita anak yang dilakukan guru belum memakai media. Selain itu,
penggunaan media audio visual (film kartun) belum pernah diterapkan di kelas V
SD Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang.

3.4

Tempat Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SD Negeri Wringinjenggot 02

Balapulang. SD Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang terletak di jalan
Balapulang–Wringinjenggot

desa

Wringinjenggot

Kecamatan

Balapulang

Kabupaten Tegal. Secara geografi, letak SD Negeri Wringinjenggot 02 jauh dari
kota. SD Negeri Wringinjenggot 02 berada di antara sawah-sawah dekat penduduk
dan berada dekat jalan desa. Siswa SD Negeri Wringinjenggot 02 mempunyai latar
belakang yang berbeda-beda. Latar belakang dari orang tua siswa tidaklah sama.
Pendidikan orang tua siswa berbeda-beda, ada yang tamat SD, SMP dan SMU.
Pekerjaan orang tua siswa juga berbeda-beda, ada yang bekerja sebagai petani,
buruh tani, perantauan, pedagang, dan PNS. Hal inilah yang menyebabkan
kemampuan siswa dalam menerima pelajaran tidak sama, karena perhatian yang
didapat siswa tidak sama.
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3.5

Data
Pada bagian ini akan diuraikan jenis data dan sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data
kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu siswa dan guru. Uraian selengkapnya sebagai berikut.

3.5.1

Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.

Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil belajar siswa. Data
kuantitatif ini berupa hasil tes awal siswa dan hasil tes pada setiap akhir siklus. Tes
yang digunakan adalah tes berbentuk pilihan ganda yang bertujuan untuk
mengukur pemahaman siswa terhadap isi cerita dalam menyimak. Hasil tes
dijadikan patokan sebagai tingkat keberhasilan peneliti dalam melakukan
penelitian.
Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari observasi/pengamatan pada
saat proses pembelajaran. Data kualitatif ini berupa hasil observasi/pengamatan
terhadap aktivitas siswa dan performansi guru. Hasil observasi/pengamatan
aktivitas siswa diperoleh dengan cara melakukan observasi/pengamatan terhadap
aktivitas siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Observasi/pengamatan
dilakukan peneliti dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan aktivitas
siswa. Hasil observasi/pengamatan performansi guru diperoleh dengan melakukan
observasi/pengamatan

terhadap

performansi

guru.

Observasi/pengamatan

performansi guru dilakukan dengan meminta bantuan teman sejawat/guru lain.
Observasi/pengamatan performansi guru dilakukan dengan menggunakan lembar
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observasi performansi guru yaitu APKG I dan APKG II.

3.5.2

Sumber Data
Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu sumber data dari guru dan

siswa. Sumber data siswa yaitu sumber data yang diambil dari siswa yang berupa
hasil tes formatif siswa dan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa. Sumber
data dari guru yaitu sumber data yang diambil dari guru berupa hasil pengamatan
terhadap perfomansi guru dalam proses pembelajaran.

3.5.3

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik

tes dan teknik nontes. Uraian selengkapnya tentang teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

3.5.3.1 Teknik Tes
Tes adalah suatu cara untuk melakukan penilaian yang berbentuk tugastugas yang harus dikerjakan siswa untuk mendapatkan data tentang nilai prestasi
siswa tersebut yang dapat dibandingkan dengan yang dicapai kawan-kawannya
atau nilai standar yang ditetapkan. Teknik tes digunakan untuk mengetahui
kemampuan siswa dalam menyimak cerita anak. Bentuk tes yang digunakan dalam
penelitian ini adalah soal pilihan ganda. Soal bentuk pilihan ganda adalah soal
yang paling sesuai dalam penelitian ini karena dengan menggunakan soal pilihan
ganda hasil belajar yang diperoleh dapat mengukur kemampuan siswa dalam
menyimak cerita anak.
Skor penilaian pada soal pilihan ganda menggunakan penskoran tanpa
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koreksi, yaitu penskoran dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar
mendapatkan nilai satu. Sehingga jumlah skor yang diperoleh siswa adalah dengan
menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar. Rumusnya sebagai berikut.
Skor =

100 (skala 0-100)

Keterangan :
B = banyaknya butir yang dijawab benar
N = banyaknya butir soal
(Poerwanti, 2008: 6-3)

3.5.3.2 Teknik Nontes
Teknik nontes dipergunakan untuk mendapatkan data yang tidak, atau
paling tidak secara tidak langsung, berkaitan dengan tingkah laku kognitif.
Penilaiaan yang dilakukan dengan teknik nontes terutama jika informasi yang
diharapkan berupa tingkah laku afektif, psikomotor, dan lain-lain yang tidak secara
langsung berkaitan dengan tingkah laku kognitif. Alat penilaian yang
dipergunakan dalam teknik nontes yaitu wawancara dan observasi/pengamatan.
Wawancara atau interviu merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk
memperoleh data siswa secara langsung tentang berbagai hal yang berkaitan
dengan keterampilan menyimak cerita anak dengan menggunakan media audio
visual (film kartun). Wawancara dilakukan setelah kegiatan menyimak cerita anak
selesai. Wawancara ini digunakan untuk mengambil data dan mengetahui kesan,
pendapat, dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran menyimak cerita anak.
Siswa yang diwawancarai adalah siswa yang mendapatkan nilai rendah, sedang,
dan tinggi. Teknik wawancara digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data
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kualitatif. Hal-hal yang ditanyakan oleh peneliti dalam wawancara dapat dilihat
pada pedoman wawancara lampiran 13.
Teknik observasi/pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas
siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan performansi guru pada saat proses
pembelajaran. Observasi dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh rekan peneliti
selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan agar hasil observasi
lebih akurat.
Aktivitas siswa dalam pembelajaran meliputi: (1) Kehadiran siswa, (2)
kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak (3)
kesungguhan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru (4) keaktifan siswa
selama proses pembelajaran berlangsung (4) Respon siswa ketika diputarkan cerita
anak (film kartun) (5) Semangat siswa dalam mengerjakan tugas dari guru.
Observasi/pengamatan dilakukan untuk memperoleh data tentang perilaku siswa
selama proses pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. Pengamatan
dilakukan dengan memberi tanda chek list (√) pada lembar observasi/pengamatan
aktivitas siswa.
Performansi guru dalam proses pembelajaran yang diamati yaitu:
Kemampuan guru dalam merancang RPP melalui APKG I, meliputi: (1)
merumuskan tujuan pembelajaran, (2) mengembangkan dan mengorganisasikan
materi, media pembelajaran, dan sumber belajar (3) merencanakan skenario
kegiatan pembelajaran, (4) merancang pengelolaan kelas, (5) merencanakan
prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian, (6) tampilan dokumen rencana
pembelajaran. Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui
APKG II meliputi: (1) mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran, (2)
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melaksanakan kegiatan pembelajaran, (3) mengelola interaksi kelas (4) bersikap
terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap
belajar, (5) mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata
pelajaran Bahasa Indonesia, (6) mengevaluasi proses dan hasil belajar, (7) kesan
umum kinerja guru/calon guru. Untuk mempermudah pengamat dalam melakukan
pengamatan terhadap performansi guru, pengamat mengamati performansi guru
dengan cara memberi chek list (√) pada lembar observasi/pengamatan.

3.6 Teknik Analisis Data
Dalam Penelitian Tindakan kelas ini, data yang digunakan yaitu data
kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil belajar siswa.
Sedangkan data kualitatif berupa hasil observasi/pengamatan aktivitas siswa,
performansi guru dan wawancara. Setelah data kuantitatif dan kualitatif diperoleh,
maka langkah selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut. Untuk
menganalisis data kuantitatif dan data kualitatif, peneliti akan menggunakan teknik
analisis data dengan rumus-rumus sebagai berikut:
(1) Rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data kuantitatif
Untuk menentukan nilai hasil belajar yang diperoleh siswa
Skor =

100 (skala 0-100)

Keterangan :
B = banyaknya butir yang dijawab benar
N = banyaknya butir soal
(Poerwanti 2008: 6-3)
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Untuk menentukan nilai rata-rata kelas menurut Aqib, dkk (2010: 40)
∑
∑

Keterangan:
X = Nilai Rata-Rata Kelas
∑X = Jumlah Nilai Akhir yang Diperoleh Siswa
∑

= Jumlah Siswa

Untuk menentukan persentase tuntas belajar siswa menurut Aqib, dkk (2010:
41) sebagai berikut:
∑S

P

KKM
J

100%

Hasil perhitungan kemudian dibandingkan antara nilai prasiklus, siklus I, dan
siklus II dari pencapaian rata-rata prestasi dengan menggunakan tabel 3.1 berikut
ini.
Tabel 3.1 Perbandingan Nilai Pratindakan, siklus I dan Siklus II
No

Nama Siswa

Nilai Akhir
Prasiklus Siklus I
Siklus II

Keterangan

1
2
3
4
Jumlah
Rata-rata

Jika hasil rata-rata siswa antara pratindakan dengan hasil nilai siklus I dan
siklus II mengalami perubahan atau semakin meningkat, maka dapat dikatakan
bahwa dengan penggunaan media audio visual (film kartun) pada siswa kelas V
SD Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang telah meningkat.
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(2) Rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data kualitatif
Untuk menentukan persentase aktivitas belajar siswa secara klasikal menurut
Yonny, dkk (2010: 176) digunakan rumus sebagai berikut:
PAS =

∑S
SN X S M

X 100%

Keterangan:
PAS= Persentase aktivitas siswa
∑ S = Jumlah skor perolehan

SN = Jumlah siswa
SM = Skor maksimal

Untuk penentuan kriteria aktivitas belajar siswa menurut Yonny dkk, (2010:
175-176) dapat dibaca pada tabel 3.2
Tabel 3.2 Kualifikasi Persentase Keaktifan Siswa
PERSENTASE

KRITERIA

75% - 100%

Sangat tinggi

50% - 74,99%

Tinggi

25% - 49,99%

Sedang

0% - 24,99%

Rendah

(Yonny dkk, 2010: 175-176)
Tabel 3.2 dapat diketahui, apabila persentase aktivitas siswa mencapai 0%-24,99%
maka kriterianya adalah rendah. Apabila persentase aktivitas siswa mencapai 25%49,99% maka kriterianya adalah sedang, dan seterusnya.
Untuk menentukan nilai performansi guru menggunakan rumus sebagai
berikut:
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APKG I =
APKG II =
PG =
Keterangan:
APKG I = Nilai kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran
APKG 2 = Nilai kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran
PG = Nilai performansi guru
Untuk menentukan nilai akhir (BSNP, 2007: 25)
NA=

100

keterangan :
SP = Skor Prolehan
SM = skor maksimal
100 = bobot
Penentuan kriteria nilai performansi guru dapat dibaca pada tabel 3.3 berikut
ini:
Tabel 3.3 Skala Nilai Perfomansi Guru
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nilai Angka
86 – 100
81 – 85
71 – 80
66 – 70
61 – 65
56 – 60
51 – 55
< 51

Nilai Huruf
A
AB
B
BC
C
CD
D
E

(Pedoman Akademik UNNES, 2010: 55)
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3.7 Indikator Keberhasilan
Media audio visual (film kartun) dikatakan mampu meningkatkan aktivitas
dan hasil belajar menyimak cerita anak siswa jika indikator keberhasilan
pembelajaran tercapai. Indikator keberhasilan pembelajaran dengan media audio
visual (film kartun) meliputi: (1) hasil belajar siswa, perolehan hasil belajar siswa
dikatakan berhasil apabila persentase tuntas belajar secara klasikal ≥ 75%
(minimal 75% siswa

memperoleh ≥ 65)

dan nilai rata-rata kelas ≥ 65. (2)

Aktivitas Belajar siswa, aktivitas siswa dikatakan berhasil jika kehadiran siswa
minimal 75% dan aktivitas siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran
menyimak cerita anak ≥ 75%. (3) Performansi guru, performansi guru dikatakan
baik jika skor performansi guru dalam pembelajaran minimal 71 dengan kriteria B.

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peneliti melaksanakan penelitian dengan menggunakan media audio visual
(film kartun) untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas V SD Negeri
Wringinjenggot 02 Balapulang. Pada bagian ini akan dikemukakan deskripsi data,
hasil penelitian, pembahasan, dan implikasi hasil penelitian. Uraian selengkapnya
adalah sebagai berikut:

4.1 Deskripsi Data
Hasil penelitian yang akan dikemukakan pada bagian ini meliputi hasil tes
dan nontes pada siklus I dan siklus II. Hasil tes berupa penilaian terhadap
pemahaman isi cerita anak yang disimak dengan bentuk soal pilihan ganda.
Sedangkan hasil nontes berupa hasil observasi aktivitas siswa, performansi guru
dan wawancara. Hasil tes siswa berupa data kuantitatif, sedangkan hasil nontes
berupa data kualitatif. Sebelum mengemukakan hasil penelitian siklus I dan siklus
II, akan dikemukakan hasil pratindakan sebagai berikut:

4.1.1

Deskripsi Data Pratindakan
Data pratindakan berupa hasil belajar siswa pada keterampilan menyimak

cerita anak sebelum dilakukan Penelitian Tindakan Kelas. Hasil tes pratindakan
dianalisis untuk mengetahui gambaran kondisi awal siswa. Peneliti menggunakan
hasil tes pratindakan ini untuk pembanding antar siklus. Tes yang dilakukan
65
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berupa menjawab pertanyaan tentang isi cerita anak berjudul Malin Kundang yang
dibacakan oleh guru. Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian pemahaman isi
cerita yang berupa unsur-unsur cerita seperti tokoh dan sifat-sifatnya, latar, alur,
amanat dan tema cerita. Pada tes pratindakan ini terdapat 2 siswa yang tidak hadir,
sehingga jumlah siswa yang mengikuti tes pratindakan ini berjumlah 36 siswa dari
38 siswa. Ringkasan hasil tes pratindakan dapat dilihat pada tabel 4.1. Data
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9.
Tabel 4.1 Ringkasan Nilai Hasil Tes Pratindakan
No
1
2
3
4

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Jumlah

Nilai
85-100
75-84
65-74
0-64

f
0
1
7
28
36

Jumlah
0
75
475
1395
1945

%
0%
2,8%
19,4%
77,8%
100%

Rata-rata
1945
36
= 54.02

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tidak ada (0%) siswa yang mencapai
kategori sangat baik. Siswa yang mencapai kategori baik dengan rentang nilai 7584 hanya 1 siswa (2,8%). Siswa yang mencapai kategori cukup dengan rentang
nilai 65-74 berjumlah 7 siswa atau sebesar 19,4%. Jumlah siswa terbanyak hanya
mencapai kategori kurang dengan rentang nilai 0-64 yaitu 28 siswa atau sebesar
77,8%.
Berdasarkan data hasil pratindakan, ketuntasan belajar secara klasikal
kurang baik. Hal ini terbukti siswa yang tuntas belajar hanya berjumlah 8 siswa,
sedangkan siswa yang tidak tuntas belajar berjumlah 28 siswa. Hasil belajar siswa
tersebut belum memenuhi standar ketuntasan belajar SD Negeri Wringinjenggot
02 Balapulang yaitu persentase tuntas belajar klasikal minimal 75% (minimal 75%
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cerita anak tersebut disusun 20 soal pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman
siswa terhadap isi cerita anak tersebut. Ringkasan hasil belajar menyimak cerita
anak pada siswa kelas V SD Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang pada siklus I
dapat dibaca pada tabel 4.2. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10.
Tabel 4.2 Ringkasan Hasil Belajar Siklus I
No
1
2
3
4

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Jumlah

Nilai

f

Jumlah

%

Rata-rata

85-100
75-84
65-74
0-64

2
9
13
14
38

170
700
890
680
2440

5,3%
23,7%
34,2%
36,8%
100%

2440
38
= 64,21

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah perolehan nilai secara klasikal yaitu
2440 dengan rata-rata 64,21 termasuk dalam kategori kurang. Selain itu dapat
diketahui hanya ada 2 siswa atau sebesar 5,3% yang mencapai nilai dalam kategori
sangat baik dengan rentang nilai 85-100. Siswa yang memperoleh nilai dalam
kategori baik dengan rentang nilai 75-84 berjumlah 9 siswa atau sebesar 23%.
Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori cukup dengan rentang nilai 65-74
berjumlah 13 siswa atau sebesar 34,2%. Kemudian siswa yang memperoleh nilai
dalam kategori kurang dengan rentang nilai 0-64 berjumlah 14 siswa atau sebesar
36,8%.
Berdasarkan data hasil belajar pada siklus I, ketuntasan belajar secara
klasikal dapat dikatakan belum baik. Hal ini terbukti siswa yang tuntas belajar
hanya berjumlah 24 siswa atau sebesar 63,2%. Siswa yang tidak tuntas belajar
pada siklus I berjumlah 14 siswa atau sebesar 36,8%. Hasil belajar siswa tersebut
belum memenuhi standar ketuntasan hasil belajar SD Negeri Wringinjenggot 02
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Tabel 4.3 Ringkasan Hasil Observasi Aktivitas Siswa

No

Rentang skor

1
2

16-20
11-15

3
6-10
4
1-5
Jumlah
Persentase Aktivitas
Siswa (PAS)

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Frekuensi

Jumlah skor

Frekuensi

15
21

247
269

21
17

347
222

0
0
36

0
0
516

0
0
38

0
0
569

516

PAS siklus 1

569

x 100% = 71,67%
PAS 1+PAS 2
2

=

71,67%+74,87%
2

Jumlah skor

x 100% = 74,87%
= 73,27%

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa persentase aktivitas siswa (PAS) pada
siklus 1 pertemuan 1 yakni 71,67% dan pada pertemuan 2 yakni 74,87%. Rata-rata
persentase aktivitas siswa (PAS) siklus I sebesar 73,27%. Berdasarkan data
tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menyimak cerita anak
menggunakan media audio visual belum berhasil. Hal ini karena hasil
observasi/pengamatan aktivitas siswa pada siklus I belum mencapai indikator yang
telah ditentukan yakni persentase aktivitas siswa ≥ 75%.

4.1.2.3 Data Performansi Guru
Data performansi guru dapat diperoleh melalui observasi dengan
menggunakan lembar observasi yaitu Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG).
APKG dibagi menjadi dua yaitu APKG 1 dan APKG II. APKG I untuk menilai
kompetensi guru dalam merencanakan pelaksanaan pembelajaran. APKG II untuk
menilai kompetensi guru dalam melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah
direncanakan. Ringkasan hasil observasi performansi guru pada siklus I dapat
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dibaca pada tabel 4.4 sedangkan hasil selengkapnya dapat dibaca pada lampiran
15, 16 dan 17.
Tabel 4.4 Hasil Observasi Performansi Guru pada Siklus I
Aspek
Penilaian
Kemampuan
1 guru dalam
menyusun RPP
Kemampuan
guru dalam
2
pelaksanaan
pembelajaran
Jumlah
Nilai Akhir
Kriteria
No

Nilai
Pertemuan 1 Pertemuan 2

RataRata

81,25

81,25

1

81,25

83

2

166

3

247,25
82,41
AB

82,5

83,5

Bobot Jumlah

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui nilai rata-rata kemampuan guru
dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yakni 81,25. Nilai
rata-rata kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran yakni 83. Perolehan
nilai tersebut telah mencapai indikator yang telah ditentukan yakni ≥ 71 dengan
kriteria B. Setelah dilakukan rekapitulasi data hasil observasi terhadap kemampuan
guru dalam menyusun RPP dan kemampuan guru dalam pelaksanaan
pembelajaran, maka dapat diketahui nilai akhir performansi guru yaitu 82,41
dengan kriteria AB. Data performansi guru ini sudah mencapai indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan yakni ≥ 71 (B).
4.1.2.4 Wawancara
Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap
pemebelajaran menyimak cerita anak dengan menggunakan media audio visual
(film kartun). Wawancara dilakukan kepada siswa yang mendapatkan nilai tinggi,
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sedang dan rendah. Pertanyaan yang digunakan dalam wawancara meliputi (1)
Apakah kamu senang pembelajaran menyimak cerita anak dengan menggunakan
media audio visual (film kartun)? (2) Apakah yang menyebabkan kamu senang
atau tidak senang pembelajaran menyimak cerita anak dengan media audio visual
(film kartun)? (3) Cerita apa yang kamu sukai? (4) Apakah kamu lebih mudah
menerima dan memahami isi cerita melalui pembelajaran menyimak dengan
menggunakan media audio visual (film kartun)? (5) Apakah kesulitan yang kamu
alami dalam menyimak cerita anak menggunakan media audio visual (film
kartun)? Data hasil wawancara dapat dilihat pada lampiran 14.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada siklus I dapat diketahui
bahwa siswa merasa senang terhadap pembelajaran menyimak cerita anak
menggunakan media audio visual (film kartun). Mereka mengatakan pembelajaran
menyimak cerita anak menggunakan media audio visual menyenangkan karena
pembelajaran menyimak tersebut bagus, menarik dan lucu. Siswa juga menyukai
film kartun yang diputarkan, seperti Malin Kundang. Menurut siswa pembelajaran
menyimak dengan menggunakan media audio visual (film kartun) ini
mempermudah pemahaman mereka terhadap isi cerita anak. Cerita yang mereka
simak selain lucu juga mengandung pesan moral yang baik. Meskipun demikian
masih ada siswa yang mengalami kesulitan dalam menyimak cerita anak
menggunakan media audio visual (film kartun). Kesulitan yang mereka alami
disebabkan suasana kelas yang ribut sehingga menggangu konsentrasi mereka
dalam menyimak cerita anak. Oleh karena itu, guru berusaha memperbaiki
pembelajaran menyimak cerita anak pada siklus selanjutnya.
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4.1.2.5 Refleksi
Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 yang meliputi
pertemuan 1 dan pertemuan 2, penggunaan media audio visual (film kartun) dalam
pembelajaran menyimak cerita anak belum menunjukan keberhasilan yang
memuaskan bagi peneliti. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa, pengamatan
terhadap aktivitas belajar siswa, dan performansi guru.
Hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan nilai rata-rata siswa secara
klasikal sebesar 64,21. Indikator keberhasilan nilai rata-rata secara klasikal ≥ 65.
Ketuntasan belajar siswa pada siklus I belum mencapai indikator atau target
ketuntasan belajar yang telah ditentukan yakni ≥ 75% (minimal 75% siswa
memperoleh nilai ≥ 65). Siswa yang tuntas belajar pada siklus I berjumlah 24
siswa atau sebesar 63,2%. Siswa yang tidak tuntas belajar berjumlah 14 siswa atau
sebesar 36,8%. Perolehan hasil belajar tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran
pada siklus I belum berhasil. Beberapa penyebabnya antara lain: (1) banyak siswa
dari kelas lain yang menonton dari jendela sehingga mengganggu pembelajaran,
(2) banyak siswa yang ribut di kelas sehingga kondisi kelas tidak kondusif. (3)
guru terlalu cepat dalam menyampaikan materi pelajaran, sehingga menyebabkan
siswa kurang memahami penjelasan yang telah disampaikan guru.
Kehadiran siswa pada saat dilaksanakan siklus I pertemuan 1 berjumlah 36
siswa atau 95%. Sedangkan pada pertemuan 2 jumlah siswa yang hadir 38 atau
100%. Hal ini membuktikan bahwa persentase kehadiran siswa secara keseluruhan
pada saat siklus I sudah mencapai indikator yang telah ditentukan yaitu minimal
75% dari jumlah siswa secara keseluruhan hadir. Rata-rata Persentase Aktivitas
Siswa (PAS) siklus I sebesar 73,27%. Perolehan tersebut menunjukkan
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pembelajaran menyimak cerita anak menggunakan media audio visual (film
kartun) pada siklus I belum berhasil. Hal ini karena hasil observasi/pengamatan
aktivitas siswa pada siklus I belum mencapai indikator yang telah ditentukan yakni
persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran ≥ 75%.
Observasi selain dilakukan pada aktivitas siswa, juga dilakukan pada
performansi guru. Nilai kemampuan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yakni 81,25. Nilai rata-rata kemampuan guru dalam
pelaksanaan pembelajaran yakni 83. Setelah dilakukan rekapitulasi data hasil
observasi terhadap kemampuan guru dalam menyusun RPP dan kemampuan guru
dalam pelaksanaan pembelajaran, maka dapat diketahui nilai akhir performansi
guru yaitu 82,41 dengan kriteria AB. Hasil nilai performansi guru ini sudah
mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yakni ≥ 71 dengan kriteria
B.

4.1.2.6 Revisi
Berdasarkan hasil belajar dan hasil observasi aktivitas siswa yang
diperoleh, dapat diketahui bahwa pembelajaran menyimak cerita anak pada siklus I
belum dapat dikatakan berhasil. Hasil belajar siswa belum mencapai indikator
keberhasilan yang telah ditentukan yakni nilai rata-rata kelas ≥ 65 dan ketuntasan
hasil belajar siswa 75%. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan pada siklus
selanjutnya.
Perbaikan yang dilakukan meliputi (1) guru menegur dan melarang siswa
kelas lain agar tidak mengganggu pembelajaran dan meminta bantuan guru lain
untuk mengatasi masalah tersebut, (2) guru memberi peringatan kepada siswa
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dengan cara menasehatinya dan melakukan pendekatan kepada siswa agar siswa
tidak ribut sehingga suasana pembelajaran menjadi kondusif. (3) guru harus lebih
sering melakukan pengulangan dalam menjelaskan materi pelajaran, sehingga
siswa dapat memahami penjelasan yang disampaikan guru.

4.1.3

Deskripsi Data Siklus II
Data penelitian siklus II ini berupa hasil belajar siswa menyimak cerita

anak dan hasil nontes yang terdiri atas hasil observasi aktivitas siswa, observasi
performansi guru, dan wawancara terhadap siswa. Berikut ini akan dikemukakan
data penelitian siklus II.

4.1.3.1 Data Hasil Belajar Siklus II
Siswa menyimak cerita anak yang berjudul Si Kecil dan Pungguk
Merindukan Bulan pada siklus II. Kemudian dari cerita tersebut disusun 20 soal
pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap isi cerita. Ringkasan
hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.5. Data selengkapnya
dapat dilihat pada lampiran 18.
Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Belajar Siklus II
No
1
2
3
4

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Jumlah

Nilai

f

Jumlah

%

Rata-rata

85-100
75-84
65-74
0-64

6
14
13
5
38

530
1080
880
245
2735

15,8%
36,8%
34,2%
13,2%
100%

2735
38
= 71,97

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa ada 6 siswa atau sebesar
15’8% memperoleh nilai dalam kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100.
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aktivitas siswa. Aktivitas yang diamati meliputi: (1) Kesiapan siswa dalam
mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak, (2) Kesungguhan siswa dalam
mendengarkan penjelasan dari guru, (3) Keaktifan siswa selama proses
pembelajaran berlangsung, (4) Respon siswa ketika diputarkan cerita anak (film
kartun), (5) Semangat siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru.
Ringkasan hasil observasi aktivitas siswa dapat dibaca pada tabel 4.6. Data
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20, 21 dan 22.
Tabel 4.6 Ringkasan Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II

No

Rentang
skor

1
2
3
4

16-20
11-15
6-10
1-5
Jumlah
Persentase
Aktivitas Siswa
(PAS)
PAS siklus II

Pertemuan 1
Jumlah
frekuensi
skor
24
406
14
197
0
0
0
0
38
603
603

Pertemuan 2
Jumlah
Frekuensi
skor
29
503
9
128
0
0
0
0
38
631
631

x 100% = 79,34%
PAS 1+PAS 2
2

=

79,34%+83,03%
2

x 100% = 83,03%

= 81,19%

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa persentase aktivitas siswa (PAS) pada siklus
II pertemuan 1 yakni 79,34% dan pada pertemuan 2 yakni 83,03%. Rata-rata
persentase aktivitas siswa (PAS) siklus II sebesar 81,19%. Berdasarkan hasil
observasi aktivitas siswa pada siklus II, maka aktivitas siswa dapat dikatakan
berhasil karena mencapai indikator yang ditentukan yakni persentase aktivitas
siswa ≥ 75%.
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4.1.3.3 Data Performansi Guru
Observasi performansi guru yang dilakukan pada siklus II ini sama
halnya dengan observasi performansi guru yang dilakukan pada siklus I. Hasil
performansi guru dapat diperoleh melalui observasi dengan menggunakan Alat
Penilaian Kompetensi Guru (APKG). APKG dibagi menjadi dua yaitu APKG 1
dan APKG II. APKG I untuk menilai kompetensi guru dalam merencanakan
pelaksanaan pembelajaran dan APKG II untuk menilai kompetensi guru dalam
melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan. Ringkasan hasil
observasi performansi guru pada siklus II dapat dibaca pada tabel 4.7. Sedangkan
hasil selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 24,25 dan 26.
Tabel 4.7 Hasil Observasi Performansi Guru pada Siklus II
Aspek
Penilaian
1 Kemampuan
guru dalam
menyusun RPP
2 Kemampuan
guru dalam
pelaksanaan
pembelajaran
Jumlah
Nilai Akhir
Kriteria
No

Nilai
Pertemuan 1 Pertemuan 2

Ratarata

Bobot

Jumlah

85

85

1

85

84,75

2

169,5

3

254,5
84,83
AB

84

85,5

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui nilai rata-rata kemampuan guru
dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yakni 85. Nilai ratarata kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran yakni 84,75. Setelah
dilakukan rekapitulasi data hasil observasi terhadap kemampuan guru dalam
menyusun RPP dan kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran, maka
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dapat diketahui nilai akhir performansi guru yaitu 84,83 dengan kriteria AB. Nilai
performansi guru ini sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan
yakni ≥ 71 (B).

4.1.3.4 Wawancara
Wawancara yang dilakukan pada siklus II ini sama seperti wawancara yang
dilakukan pada siklus I. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui tanggapan
siswa terhadap pemebelajaran menyimak cerita anak dengan menggunakan media
audio visual (film kartun). Wawancara dilakukan kepada siswa yang mendapatkan
nilai tinggi, sedang dan rendah. Pertanyaan yang digunakan dalam wawancara
meliputi (1) Apakah kamu senang pembelajaran menyimak cerita anak dengan
menggunakan media audio visual (film kartun)? (2) Apakah yang menyebabkan
kamu senang atau tidak senang pembelajaran menyimak cerita anak dengan media
audio visual (film kartun)? (3) Cerita apa yang kamu sukai? (4) Apakah kamu
lebih mudah menerima dan memahami isi cerita melalui pembelajaran menyimak
dengan menggunakan media audio visual (film kartun)? (5) Apakah kesulitan yang
kamu alami dalam menyimak cerita anak menggunakan media audio visual (film
kartun)? Data hasil wawancara dapat dilihat pada lampiran 23.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada siklus II, dapat
diketahui bahwa siswa merasa senang terhadap pembelajaran menyimak cerita
anak menggunakan media audio visual (film kartun). Mereka mengatakan
pembelajaran menyimak cerita anak menggunakan media audio visual (film
kartun) menyenangkan karena pembelajaran menyimak tersebut filmnya menarik
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dan lucu. Siswa juga menyukai beberapa film kartun yang diputarkan, seperti Si
Kecil, Syukur dan Kufur, dan Pungguk Merindukan Bulan. Menurut siswa
pembelajaran menyimak dengan menggunakan media audio visual (film kartun)
ini mempermudah pemahaman mereka terhadap isi cerita anak. Cerita yang
mereka simak selain lucu juga mengandung pesan moral yang baik. Pada siklus II
ini mereka mengatakan tidak merasa kesulitan dalam menyimak cerita anak.

4.1.3.5 Refleksi
Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran pada siklus II yang meliputi
pertemuan 1 dan pertemuan 2, penggunaan media audio visual (film kartun) dalam
pembelajaran menyimak cerita anak dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat
dari hasil belajar siswa, observasi terhadap aktivitas belajar siswa, dan performansi
guru.
Hasil belajar siswa pada siklus II yaitu nilai rata-rata kelas 71,97 dan
ketuntasan belajar siswa 86,8%. Nilai rata-rata dan ketuntasan belajar yang
diperoleh pada siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan yang sudah
ditentukan. Indikator keberhasilan untuk nilai rata-rata kelas yakni ≥ 65 sedangkan
untuk ketuntasan belajar adalah 75% dari 38 siswa.
Kehadiran siswa pada saat dilaksanakan siklus II pertemuan 1 dan
pertemuan II mencapai 100%. Hal ini membuktikan bahwa persentase kehadiran
siswa pada saat siklus II sudah mencapai indikator yang telah ditentukan yaitu
minimal 75% dari 38 siswa hadir. Rata-rata Persentase Aktivitas Siswa (PAS)
pada siklus II yakni 81,19%. Perolehan tersebut menunjukkan telah mencapai
indikator yang telah

ditentukan yakni persentase aktivitas siswa dalam
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pembelajaran ≥ 75%.
Observasi selain dilakukan pada siswa juga dilakukan pada performansi
guru. Nilai rata-rata kemampuan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yakni 81,25. Nilai rata-rata kemampuan guru dalam
pelaksanaan pembelajaran yakni 84,75. Setelah dilakukan rekapitulasi data hasil
observasi terhadap kemampuan guru dalam menyusun RPP dan kemampuan guru
dalam pelaksanaan pembelajaran, maka dapat diketahui nilai akhir performansi
guru pada siklus II yaitu 84,5 (AB). Nilai performansi guru ini sudah mencapai
indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yakni nilai performansi guru ≥ 71 (B).

4.1.3.6 Revisi
Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran pada siklus II, penggunaan
media audio visual (film kartun) dalam pembelajaran menyimak cerita anak dapat
dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa, observasi terhadap
aktivitas siswa, dan performansi guru yang telah mencapai indikator keberhasilan
yang ditentukan.
Hasil belajar siswa pada siklus II memperoleh nilai rata-rata kelas 71,97
dengan ketuntasan belajar 86,8%. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II
mencapai 81,19%. Hasil performansi guru pada siklus II memperoleh nilai 84,5
(AB). Berdasarkan hasil perolehan tersebut maka peneliti tidak perlu melakukan
siklus selanjutnya yaitu siklus III. Hal ini dikarenakan perolehan tersebut telah
mencapai indikator keberhasilan yang sudah ditentukan.
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4.2

Hasil Penelitian
Peneliti telah melaksanakan penelitian di SD Negeri Wringinjenggot 02

Balapulang. Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang meliputi: (1)
hasil belajar siswa, (2) hasil observasi aktivitas siswa, (3) hasil performansi guru,
Uraian selengkapnya sebagai berikut:

4.2.1 Hasil Belajar Siswa
Penelitian peningkatan hasil belajar menyimak cerita anak menggunakan
media audio visual (film kartun) pada siswa kelas V SD Negeri Wringinjengoot 02
Balapulang dilakukan dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Sebelum
melakukan tindakan siklus I dan siklus II, peneliti melakukan tes pratindakan
terlebih dahulu. Hasil pratindakan menunjukkan nilai rata-rata kelas yakni 54,02.
Siswa yang mencapai ketuntasan belajar berjumlah 8 siswa dengan persentase
22,2% sedangkan siswa yang tidak tuntas berjumlah 28 siswa dengan persentase
78,8%. Berdasarkan hasil pratindakan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai ratarata dan persentase ketuntasan belajar klasikal belum mencapai indikator
keberhasilan yang sudah ditentukan. Setelah peneliti melaksanakan siklus I, hasil
belajar siswa meningkat. Nilai rata-rata siklus I 64,21 dengan persentase
ketuntasan belajar 57,9%. Hal ini menunjukkan ada peningkatan nilai rata-rata dan
persentase ketuntasan belajar dari pratindakan ke siklus I. Nilai rata-rata
pratindakan yakni 54,02 dan persentase ketuntasan belajar 22,20%. Jadi,
peningkatan nilai rata-rata hasil belajar sebesar 10,19 dan persentase ketuntasan
belajar meningkat sebesar 35,7%.
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Ketuntasan hasil belajar dan nilai rata-rata hasil belajar pada siklus II
mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan pada pratindakan dan
siklus I. Nilai rata-rata kelas siklus II yakni 71,97 lebih besar dibandingkan dengan
nilai rata-rata kelas siklus I yakni 64,21 dan pratindakan 54,02. Persentase
ketuntasan belajar pada siklus II sebesar 86,8% sedangkan pada pratindakan
sebesar 22,2% dan siklus I sebesar 57,9%. Hal ini menunjukkan persentase
ketuntasan belajar pada siklus II meningkat sebesar 64,6% dibandingkan dengan
pratindakan, dan meningkat sebesar 28% dibandingkan dengan siklus I.
Peningkatan ketuntasan belajar secara keseluruhan dapat dibaca pada diagram 4.4.
100.00%
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80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
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Tidak Tuntas

22.20%
13.20%

Pratindakan

Siklus I

Siklus II

Diagram 4.5 Peningkatan Ketuntasan Belajar Keseluruhan

4.2.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan
difokuskan pada proses menyimak cerita anak menggunakan media audio visual
(film kartun). Observasi ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa selama
proses pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan oleh observer dengan
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4.2.3 Hasil Performansi Guru
Hasil observasi performansi guru dapat diperoleh melalui observasi dengan
menggunakan Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG). APKG dibagi menjadi
dua yaitu APKG 1 dan APKG II. APKG I untuk menilai kompetensi guru dalam
merencanakan pelaksanaan pembelajaran dan APKG II untuk menilai kompetensi
guru dalam melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan.
Observasi performansi guru dilakukan pada siklus I dan siklus II. Berdasarkan
hasil observasi performansi guru pada siklus I, perolehan nilai performansi guru
belum cukup memuaskan bagi guru. Perolehan nilai performansi guru pada siklus I
yaitu 82,41. Pada siklus II nilai performansi guru meningkat menjadi 84,83.
Artinya ada peningkatan sebesar 2,42. Peningkatan performansi guru dapat dibaca
pada tabel 4.8.
Tabel 4.8 Peningkatan Nilai Performansi Guru
No Aspek Yang Diamati
Kemampuan guru
1 dalam menyusun
RPP
Kemampuan guru
2 dalam pelaksanaan
pembelajaran
Nilai Akhir

Nilai Performansi Guru
Peningkatan
Siklus I
Siklus II

Keterangan

81,25

85

3,75

Meningkat

83

84,75

1,75

Meningkat

82,41

84,83

2,42

Meningkat

Tabel 4.8 menunjukkan nilai kemampuan guru dalam menyusun RPP
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Nilai kemampuan guru dalam
menyusun RPP pada siklus I yaitu 81,25 dan pada siklus II nilai kemampuan guru
dalam menyusun RPP 85. Artinya nilai kemampuan guru dalam menyusun RPP
mengalami peningkatan sebesar 3,75. Nilai kemampuan guru dalam pelaksanaan
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pembelajaran juga mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Nilai
kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus I yakni 83
meningkat menjadi 84,75 pada siklus II. Hal ini menunjukkan nilai kemampuan
guru dalam pelaksanaan pembelajaran meningkat sebesar 1,75. Nilai akhir
performansi guru juga mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai akhir
performansi guru yaitu 82,41 sedangkan nilai akhir performansi guru pada siklus II
yaitu 84,83. Hal ini menunjukkan ada peningkatan nilai akhir performansi guru
sebesar 2,42.

4.2.4 Hasil Wawancara
Hasil wawancara diperoleh dengan melakukan wawancara kepada siswa
yang mendapatkan nilai tinggi, sedang dan rendah. Pertanyaan yang digunakan
untuk wawancara pada siklus I maupun siklus II sama. Pertanyaan yang digunakan
dalam wawancara meliputi (1) Apakah kamu senang pembelajaran menyimak
cerita anak dengan menggunakan media audio visual (film kartun)? (2) Apakah
yang menyebabkan kamu senang atau tidak senang pembelajaran menyimak cerita
anak dengan media audio visual (film kartun)? (3) Cerita apa yang kamu sukai? (4)
Apakah kamu lebih mudah menerima dan memahami isi cerita melalui
pembelajaran menyimak dengan menggunakan media audio visual (film kartun)?
(5) Apakah kesulitan yang kamu alami dalam menyimak cerita anak menggunakan
media audio visual (film kartun)?
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada siklus I maupun siklus
II, dapat diketahui bahwa pada umumnya siswa merasa senang terhadap
pembelajaran menyimak cerita anak menggunakan media audio visual (film
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kartun). Mereka mengatakan pembelajaran menyimak cerita anak menggunakan
media audio visual menyenangkan karena pembelajaran menyimak tersebut
menarik dan lucu. Siswa juga menyukai beberapa film kartun yang diputarkan,
seperti Malin Kundang, Si Kecil, Syukur dan Kufur, dan Pungguk Merindukan
Bulan. Menurut siswa pembelajaran menyimak dengan menggunakan media audio
visual (film kartun) ini mempermudah pemahaman mereka terhadap isi cerita
anak. Cerita yang mereka simak selain lucu juga mengandung pesan moral yang
baik. Pada siklus I masih ada siswa yang mengalami kesulitan dalam menyimak
cerita anak menggunakan media audio visual (film kartun). Kesulitan yang mereka
alami disebabkan suasana kelas yang ribut sehingga menggangu konsentrasi
mereka dalam menyimak cerita anak. Pada Siklus II umumnya siswa tidak merasa
kesulitan dalam pembelajaran menyimak cerita anak. Hal ini menunjukkan bahwa
pembelajaran yang dilakukan pada siklus II mengalami perubahan ke arah yang
lebih baik dari pada pembelajaran pada siklus I.

4.3

Pembahasan
Pada bagian ini akan dikemukakan pembahasan hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh peneliti. Pembahasan hasil penelitian ini meliputi data hasil tes dan
nontes yang dilakukan pada siklus I dan siklus II. Data hasil tes berupa hasil
belajar siswa tiap siklus, sedangkan hasil nontes berupa observasi terhadap
aktivitas belajar siswa dan performansi guru. Pada pembahasan ini akan diuraikan
mengenai pemaknaan temuan penelitian dan implikasi hasil penelitian. Uraian
selengkapnya sebagai berikut:
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4.3.1

Pemaknaan Temuan Penelitian
Peneliti telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas. Berdasarkan hasil

analisis data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti dapat
mengambil simpulan bahwa PTK yang dilakukan telah berhasil. Keberhasilan
PTK ini dapat dibaca dari semua indikator yang menjadi standar atau patokan
keberhasilan penelitian telah tercapai. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari
manfaat penggunaan media audio visual (film kartun) dalam pembelajaran
menyimak cerita anak. Secara umum manfaat penggunaan media yaitu (1)
memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. (2) mengatasi keterbatasan ruang,
waktu, tenaga dan daya indra. (3) menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih
langsung antara murid dengan sumber belajar. (4) memungkinkan anak belajar
mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori & kinestetiknya. (5)
memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman & menimbulkan
persepsi yang sama. Selain itu, kontribusi media pembelajaran menurut Kemp and
Dayton (1985) dalam Asra (2007:5-6) bahwa penyampaian pesan pembelajaran dapat
lebih terstandar dan pembelajaran dapat lebih menarik sebagai berikut: (1)
Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar (2) Waktu
pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. (3) Kualitas pembelajaran dapat
ditingkatkan (4) Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun
diperlukan.
Berdasarkan manfaat dan kontribusi media, khususnya media audio visual
(film kartun) pada pembelajaran menyimak cerita anak menyebabkan hasil belajar,

aktivitas siswa, dan performansi guru meningkat. Hal ini dapat diketahui dari
perolehan data hasil penelitian. Hasil tes pratindakan belum mencapai batas

89

ketuntasan hasil belajar. Persentase siswa yang tuntas belajar pada tes pratindakan
yakni 22,20%, nilai rata-rata hasil tes pratindakan yakni 54,02. Hal ini
menunjukkan bahwa persentase ketuntasan belajar siswa dan nilai rata-rata hasil
belajar siswa belum mencapai indikator yang sudah ditentukan yaitu untuk nilai
rata-rata ≥ 65 sedangkan untuk persentase ketuntasaan belajar siswa ≥ 75%
(minimal 75% siswa memperoleh nilai ≥ 65. Oleh karena itu, perlu dilakukan
perbaikan strategi pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa dapat mencapai
indikator batas ketuntasan hasil belajar yang sudah ditentukan.
Hasil belajar menyimak cerita anak siswa meningkat setelah peneliti
melaksanakan pembelajaran menyimak cerita anak menggunakan media audio
visual (film kartun). Peningkatan hasil belajar siswa dapat diketahui dari tes
pratindakan, siklus I, dan siklus II. Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus I,
dapat diketahui bahwa hanya ada 2 siswa atau sebesar 5,3% yang mencapai nilai
dalam kategori sangat baik. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori baik
berjumlah 9 siswa atau sebesar 23%. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori
cukup berjumlah 13 siswa atau sebesar 34,2% sedangkan 14 siswa atau sebesar
36,8% memperoleh nilai dalam kategori kurang. Nilai rata-rata kelas siklus I yaitu
64,21. Hal ini menunjukkan nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan dari
pratindakan ke siklus I. Nilai rata-rata kelas pratindakan yaitu 54,02, sedangkan
nilai rata-rata kelas siklus I yaitu 64,21. Jadi, ada peningkatan nilai rata-rata
sebesar 10,19.
Pada siklus II dapat diketahui ada 6 siswa yang memperoleh nilai dalam
kategori sangat baik dengan persentase 15,8%. Siswa yang memperoleh nilai
dalam kategori baik ada 14 siswa atau sebesar 36,2%. Sedangkan untuk nilai
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dalam kategori cukup yakni ada 13 siswa atau sebesar 13,2% dan siswa yang
memperoleh nilai dalam kategori kurang ada 5 siswa atau sebesar 13,2%. Nilai
rata-rata kelas pada siklus II yaitu 71,97, maka ada peningkatan nilai rata-rata dari
siklus I ke siklus II sebesar 7,63 dan dari pratindakan ke siklus II sebesar 17,95.
Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media audio visual (film kartun) dapat
meningkatkan pemahaman siswa dalam menyimak cerita anak sehingga
berpengaruh pada hasil belajar siswa.
Aktivitas siswa saat pembelajaran menyimak cerita anak pada mata
pelajaran Bahasa Indonesia sudah cukup baik. Kehadiran siswa pada siklus I
maupun siklus II mencapai lebih dari 85%. Kehadiran siswa sudah memenuhi
indikator yang sudah ditentukan yaitu kehadiran siswa ≥ 75%. Hal ini
menunjukkan bahwa siswa tertarik dengan pembelajaran menyimak dengan
menggunakan media audio visual (film kartun). Penggunaan media audio visual
(film kartun) dapat menarik perhatian siswa, sehingga siswa termotivasi untuk
mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak.
Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I yakni 73,27%. Perolehan
tersebut menunjukkan bahwa persentase aktivitas siswa belum mencapai indikator
keberhasilan yang sudah ditentukan. Indikator keberhasilan untuk keterlibatan
siswa pada pembelajaran yaitu 75%. Hal ini karena pada pembelajaran siklus I
masih banyak siswa yang cenderung pasif, bermalas-malasan, dan kurang
memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. Kemudian, pada siklus II
aktivitas siswa mencapai 81,19%. Perolehan tersebut sudah memenuhi indikator
keberhasilan yang sudah ditentukan yakni 75%. Hal ini menunjukkan bahwa ada
peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 7,92%.
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Peningkatan tidak hanya pada aktivitas siswa, Peningkatan juga terjadi
pada nilai performansi guru. Pada siklus I, nilai rata-rata kemampuan guru dalam
menyusun RPP yakni 81,25, dan nilai rata-rata kemampuan guru dalam
melaksanakan pembelajaran yakni 83. Berdasarkan perolehan nilai rata-rata
kemampuan guru dalam menyusun RPP dan kemampuan guru dalam pelaksanaan
pembelajaran, maka dapat diperoleh nilai performansi guru pada siklus I yakni
82,41. Nilai performansi guru tersebut sudah memenuhi indikator yang sudah
ditentukan yaitu nilai performansi guru ≥ 71 (B).
Pada siklus II, nilai rata-rata kemampuan guru dalam menyusun RPP atau
yakni 85, dan nilai rata-rata kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran
atau yakni 84,75. Berdasarkan perolehan nilai rata-rata kemampuan guru dalam
menyusun RPP dan nilai rata-rata kemampuan guru dalam pelaksanaan
pembelajaran, maka dapat diperoleh nilai performansi guru pada siklus II yakni
84,83. Perolehan nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan performansi guru
dari siklus I ke siklus II sebesar 2,42. Peningkatan performansi guru menunjukkan
bahwa penggunaan media audio visual (film kartun) dapat meingkatkan
performansi guru. Penggunaan media audio visual (film kartun) dapat
mempermudah guru dalam menyampaikan pesan kepada siswa sehingga tujuan
pembelajaran dapat mudah tercapai.

4.3.2

Implikasi Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan ternyata penggunaan

media audio visual (film kartun) membawa implikasi terhadap hasil belajar dan
aktivitas siswa dalam menyimak cerita anak. Implikasi hasil pembelajaran dengan
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menggunakan media audio visual (film kartun) sebagai berikut:

4.3.2.1 Bagi Siswa
Peneliti menggunakan media audio visual (film kartun) dalam menyimak
cerita anak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Melalui penggunaan media
audio visual (film kartun) dalam menyimak cerita anak, siswa dapat belajar dalam
suasana yang tenang dan menyenangkan. Siswa tidak merasa jenuh dengan
kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan melainkan siswa merasa terhibur. Hal
ini dikarenakan dalam pembelajaran siswa dapat menyaksikan film kartun yang
pada umumnya disukai oleh anak-anak. Dalam pembelajaran menyimak cerita
anak, siswa tidak hanya menyaksikan film kartun saja. Siswa diberi tugas untuk
memperhatikan isi dari film kartun tersebut, sehingga siswa tetap serius dalam
menyimak cerita anak yang disajikan dalam bentuk film kartun.

4.3.2.2 Bagi Guru
Penggunaan media audio visual (film kartun) pada siswa kelas V SD Negeri
Wringinjenggot 02 Balapulang memberi masukan pada guru untuk menggunakan
media yang tepat pada setiap pembelajaran, khususnya pembelajaran menyimak
cerita anak. Sehingga pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan tidak
membosankan bagi siswa. Pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan tidak
membosankan dapat meningkatkan minat serta motivasi siswa dalam belajar.
Apabila siswa berminat dan mempunyai motivasi dalam belajar maka hasil
belajarpun akan meningkat.
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4.3.2.3 Bagi sekolah
Pembelajaran menggunakan media audio visual (film kartun) dapat
diterapkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia maupun pelajaran lainnya.
Penggunaan media audio visual (film kartun).dalam menyimak cerita anak dapat
dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas akademik SD
Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang. Hal ini dikarenakan pembelajaran
menggunakan media audio visual (film kartun) sudah terbukti dapat meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar siswa, serta performansi guru dalam pembelajaran
menyimak cerita anak di kelas V SD Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang.

BAB 5
PENUTUP
Penelitian yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Menyimak Cerita
Anak Menggunakan Media Audio Visual (Film Kartun) pada Siswa Kelas V SD
Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang” telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan
hasil penelitian yang diperoleh maka pada bagian ini akan dikemukakan mengenai
simpulan dan saran dari penelitian ini. Uraian selengkapnya adalah sebagai
berikut:

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media
audio visual (film kartun) dapat meningkatkan hasil pembelajaran menyimak
cerita anak pada siswa SD Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang. Hal ini dapat
ditunjukkan dari hasil penelitian sebagai berikut:
(1) Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada pratindakan 54,02 meningkat
menjadi 64,21pada siklus I dan meningkat menjadi 71,97 pada siklus II.
Persentase tuntas belajar klasikal pada pratindakan 22,20% meningkat
menjadi 63,2% pada siklus I dan meningkat menjadi 86,8% pada siklus II.
(2) Aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dari 73,27% pada siklus I
menjadi 81,19% pada siklus II.
(3) Meningkatnya nilai hasil performansi guru yakni dari 82,41 pada siklus I
Menjadi 84,83 pada siklus II.
96
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5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberi saran

sebagai berikut:
(1) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa media
audio visual (film kartun) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Melihat
hal tersebut, peneliti menyarankan kepada guru untuk menggunakan media
audio visual (film kartun) sebagai salah satu alternatif media pembelajaran
menyimak cerita anak.
(2) Siswa hendaknya aktif dalam proses pembelajaran agar tercipta suasana
kelas yang hidup. Siswa hendaknya sering berlatih menyimak agar
mendapatkan informasi yang sesuai bahan simakan.
(3) Sekolah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran
Bahasa Indonesia, misalnya media-media pembelajaran Bahasa Indonesia
serta buku penunjang keberhasilan pembelajaran Bahasa Indonesia.
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Lampiran 1
DAFTAR NAMA SISWA KELAS V
SD NEGERI WRINGINJENGGOT 02 BALAPULANG

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nama
Laeli Munparidah
M. Ikhwan Yasid
Riski Abdul Kholik
Alik Nawawi
Aida Fitria
Alya Rokhani
Akhmad Muzakir
Anisatun Najiah
Dani Iswandi
Dewi Leliya
Etika Setia Ispalana
Evi Suciarti
Fitri Andriyani
Parikhul Anam
Fiki Dianitawati
Hendri Restuaji
Hibatulloh
Indani Awalushifa
Imam Bayhaqi
Izatul Maghfiroh

No
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Nama
Marjuki
M. Amron Nurcholis
M. Fatkhul Amin
M. Qolbi Khobil Marom
M. Bagil Asyaraf
Ndang Taryana
Nadia Sabila
Nurul Badriyah
Nurul Azmi
Riski Rukhul Malik
Riski Windilistiawati
Naza Anisa Faoziah
Shelly Zuhratul Zarro
Sekar Lintang Ashariyah
Sulis Toriqotun Nurjanah
Uswatun Khasanah
Verawati Fajriyah
Tri Hanifah
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah

: SDN Wringinjenggot 02

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/Semester

: V (lima)/2 (dua)

Alokasi Waktu

: 5 X 35 menit (2 pertemuan)

A. Standar Kompetensi
5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang
disampaikan secara lisan
B. Kompetensi Dasar
5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, dan amanat)
C. Indikator
1. Menjelaskan tokoh-tokoh cerita dan sifat-sifatnya
2. Menentukan latar cerita dengan mengutip kalimat atau paragraf yang
mendukung
3. Menentukan tema cerita
4. Menentukan amanat yang terkandung dalam cerita
D. Tujuan pembelajaran
1. Setelah siswa mendengarkan penjelasan guru tentang menyimak cerita
anak, Siswa dapat menjelaskan pengertian tokoh, perwatakan, dan latar
cerita.
2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan tema dan amanat yang
terkandung dalam cerita.
3. Setelah menyimak dan menonton film cerita anak, siswa dapat
mengidentifikasi unsur-unsur cerita (tokoh, watak, tema, latar, amanat).
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¾ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines),
Rasa hormat dan perhatian (respect), Tekun (diligence), Tanggung jawab,
(responsibility), Berani (courage) dan Ketulusan ( Honesty )

E. Materi pembelajaran
1. Cerita anak yang berjudul ”Malin Kundang”
2. Unsur-unsur cerita
(1) Tokoh cerita adalah orang atau binatang yang berperan di dalam cerita.
Masing-masing tokoh mempunyai sifat atau watak sendiri-sendiri.
(2) Latar cerita atau setting adalah segala sesuatu yang menjelaskan
tentang tempat terjadinya peristiwa dalam cerita atau dongeng.
a.

Latar Tempat adalah segala sesuatu yang menjelaskan tentang
tempat terjadinya peristiwa dalam cerita.

b.

Latar Waktu adalah waktu terjadinya peristiwa dalam cerita.

c.

Latar Suasana adalah penjelasan mengenai suasana pada saat
peristiwa terjadi.

(3) Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Tema disebut juga
topik cerita.
(4) Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada
pembaca atau pendengar. Pesan biasanya berisi sebuah nasihat atau
perbuatan.
3. Jenis-jenis cerita anak
Jenis-jenis cerita anak dapat dikelompokkan dalam cerita jenaka,
dongeng, fabel, legenda, dan mite atau mitos.
a. Cerita jenaka
Cerita jenaka merupakan cerita yang mengungkapkan hal ihwal atau
tingkah laku seorang tokoh yang lucu. Kelucuan yang diungkapkan dapat
berupa karena kebodohan sang tokoh dapat pula karena kecerdikannya.
b. Dongeng
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Dongeng adalah cerita yang didasari atas angan-angan atau khayalan. Di
dalam dongeng terkandung cerita yang menggambarkan sesuatu di luar
dunia nyata.
c.

Fabel

adalah cerita yang menampilkan hewan hewan sebagai tokoh-tokohnya.
d.

Legenda

adalah cerita yang berasal dari zaman dahulu. Cerita legenda bertalian
dengan sejarah yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada alam atau
cerita tentang terjadinya suatu negeri, danau, atau gunung. Contoh Malin
Kundang, Batu Menangis, Sangkuriang.
e.

Mitos

Merupakan cerita yang berkaitan dengan kepercayaan kuno, menyangkut
kehidupan dewa-dewa atau kehidupan mahluk halus.
F. Metode pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, penugasan
G. Langkah-langkah pemebelajaran
Pertemuan 1 (2x35 menit)
1. Kegiatan awal
1.1 berdoa dan salam
1.2 melakukan presensi siswa
1.3 melakukan apersepsi
apersepsi : apakah kalian pernah mendengarkan cerita?
Cerita apa yang kalian suka?

2. Kegiatan inti
2.1 Eksplorasi
(1) Guru menjelaskan materi tentang menyimak cerita anak secara klasikal
(2) Secara klasikal guru menjelaskan tentang tokoh, sifat-sifat tokoh,
latar, tema dan amanat.
(3) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang menyimak cerita anak
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(4) Guru membacakan sebuah cerita anak yang berjudul ”Malin Kundang”
(5) Siswa menyimak dan mencatat isi cerita anak yang berjudul ”Malin
Kundang” yang dibacakan oleh guru
2.2 Elaborasi
(1) Memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain
untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis
(2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir, menganalisis,
menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut.
(3) Memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan
prestasi belajar
2.3 Konfirmasi
(1) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa
(2) Guru dan siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,
memberikan penguatan dan penyimpulan.
3. Kegiatan akhir
3.1 Guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari
3.2 Guru menutup pelajaran
3.3 Tindak lanjut : Siswa diberi tugas untuk mencari cerita yang lain dan
mengidentifikasi unsur-unsur cerita tersebut.
Pertemuan 2 (3 x 35 menit)
1. Kegiatan awal
1.1 berdoa dan salam
1.2 melakukan presensi siswa
1.3 melakukan apersepsi yang berhubungan dengan materi
apakah kalian pernah menonton cerita anak di TV?
2

Kegiatan inti

2.1 Eksplorasi
(1) Guru memutar sebuah film cerita anak yang berjudul ”Malin
Kundang”
(2) Siswa menyimak dan mencatat isi cerita
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(3) Guru menjelaskan kembali yang berhubungan dengan cerita
(4) Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang isi cerita yang
berjudul ”Malin Kundang”
2.2 Elaborasi
(1) Memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain
untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis
(2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir, menganalisis,
menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut.
(3) Memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan
prestasi belajar
2.3 Konfirmasi
(1) Guru membimbing siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
diketahui siswa
(2) Guru dan siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,
memberikan penguatan dan penyimpulan
3. Kegiatan akhir
3.4 Guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari
3.5 Guru melaksanakan evaluasi
3.6 Guru menutup pelajaran
3.7 Tindak lanjut: siswa diberi tugas untuk mempelajari kembali materi
pelajaran

H. Sumber dan media pembelajaran
1. Sumber pembelajaran
Nur’aini,umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD kelas V.
Jakrta : Pusat perbukuan Depdiknas
2. Media pembelajaran
VCD/DVD cerita anak ”Malin Kundang”
I. Penilaian :
1. Penilaian Proses
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Penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran dengan
menggunakan lembar observasi/pengamatan.
2. Penilaian Hasil
a. Teknik tes : tes tertulis
b. Bentuk tes : pilihan ganda

Wringinjenggot,

Mei 2012
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa
Sekolah
Kelas/semester
Materi
Petunjuk

: SDN Wringinjenggot 02
: V/2
: Menyimak cerita anak
: Berilah tanda check (√) pada kolom skor yang sesuai
Aspek yang Diamati

No

A

Nama Siswa

B

1 2 3 4 1

2

C
3 4

D

E

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jumlah
Rata-rata
Persentase Aktivitas Siswa =

∑S
SN X SM

X 100%

Skor minimal = 5

Jumlah skor =……

Skor maksimal = 20
PAS =

∑S
SN X SM

X 100%

Keterangan:
PAS = Persentase Aktivitas Siswa
∑ S = Jumlah skor perolehan
SN
SM

= Jumlah siswa
=Skor maksimal
Tegal, .....................................

Observer

Jml
Skor
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Deskriptor Observasi Aktivitas Siswa
A. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak
(a) Siswa tidak siap mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak
(b) Siswa kadang-kadang siap mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak
(c) Siswa siap mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak
(d) Siswa sangat siap mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak
B. Kesungguhan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru
(a) Siswa tidak mendengarkan penjelasan guru
(b) Siswa mendengarkan penjelasan guru sambil berbicara dengan teman
(c) Siswa mendengarkan penjelasan guru
(d) Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh
C. Keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung
(a) Siswa tidak aktif selama mengikuti proses pembelajaran
(b) Siswa kadang-kadang aktif mengikuti proses pembelajaran
(c) Siswa aktif mengikuti proses pembelajaran
(d) Siswa sangat aktif mengikuti proses pembelajaran
D. Respon siswa ketika diputarkan cerita anak (film kartun)
(a) Siswa tidak merespon sama sekali
(b) Siswa kadang-kadang merespon
(c) Siswa merespon
(d) Siswa merespon dengan baik
E. Semangat siswa dalam mengerjakan tes
(a) Siswa tidak mengerjakan tes
(b) Siswa mengerjakan tes tetapi tidak semangat
(c) Siswa mengerjakan tes dengan semangat tetapi tidak tepat waktu
(d) Siswa mengerjakan tes dengan semangat dan tepat waktu
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Keterangan Pengisian Skor :
Skor 4 apabila indikator (d) yang muncul
Skor 3 apabila indikator (c) yang muncul
Skor 2 apabila indikator (b) yang muncul
Skor 1 apabila indikator (a) yang muncul
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LEMBAR KERJA SISWA
Kelompok

:

Anggota

: 1. ………………………. 4. ……………………………
2. ………………………. 5. …………………………….
3. ……………………….

Buatlah ringkasan cerita Malin Kundang!
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LEMBAR KERJA SISWA
Kelompok

:

Anggota

: 1. ………………………. 4. ……………………………
2. ………………………. 5.…………………………….
3. ……………………….

Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada kolom dibawah ini sesuai dengan isi cerita
“Malin Kundang”
No.

Pertanyaan

1.

Siapa saja tokoh yang ada dalam
cerita ‘Malin Kundang”?

2.

Sebutkan karakter atau sifat tokohtokoh dalam cerita Malin Kundang

3.

Sebutkan latar cerita Malin
Kundang

4.

Apa tema cerita Malin Kundang?

5.

Apa amanat yang terkandung
dalam cerita “Malin Kundang”?

Jawaban

110

KISI-KISI PENULISAN SOAL TES FORMATIF PRATINDAKAN DAN SIKLUS I
Sekolah
: SD Negeri Wringinjenggot 02
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
Kelas/Semester
: V/II
Jumlah Soal
: 20 pilihan ganda
NO

KD

1

5.2 Mengidenti
fikasi unsur cerita
(tokoh, tema, latar,
amanat

Indikator
1. Menjelaskan tokoh-tokoh
cerita dan sifat-sifatnya
2. Menentukan latar cerita
dengan mengutip kalimat
paragraf yang mendukung
3. Menentukan tema cerita.

Materi
Cerita
anak

Tingkat Kemampuan
C1
C2
C3
6,12,
16

4, 8,
10

3, 11
17, 18

5, 15,

2, 9

1, 13,
14,

4. Menentukan amanat yang
terkandung dalam cerita.
Jumlah

20

7
9

19

9

2

Bentuk
soal

No Soal

Pilihan
ganda

4, 6, 8, 10,
12, 16

Pilihan
ganda

3, 5, 11, 15,
17, 18, 19

Pilihan
ganda

1, 2, 9, 13,
14

Pilihan
ganda

7, 20
20
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112
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Kunci Jawaban Tes Formatif Siklus I
1. a
2. d
3. b
4. a
5. c
6. d
7. b
8. a
9. c
10. c

11. d
12. a
13. c
14. d
15. c
16. a
17. d
18. c
19. c
20. b
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Lampiran 3
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah

: SDN Wringinjenggot 02

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/Semester

: V (lima)/2 (dua)

Alokasi Waktu

: 5 X 35 menit (2 pertemuan)

A. Standar Kompetensi
5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang
disampaikan secara lisan
B. Kompetensi Dasar
5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, dan amanat)
C. Indikator
1. Menjelaskan tokoh-tokoh cerita dan sifat-sifatnya
2. Menentukan latar cerita dengan mengutip kalimat atau paragraf yang
mendukung
3. Menentukan tema cerita
4. Menentukan amanat yang terkandung dalam cerita
D. Tujuan pembelajaran
1. Setelah siswa mendengarkan penjelasan guru tentang menyimak cerita
anak, Siswa dapat menjelaskan pengertian tokoh, perwatakan, dan latar
cerita.
2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan tema dan amanat yang
terkandung dalam cerita.
3. Setelah menyimak dan menonton film cerita anak, siswa dapat
mengidentifikasi unsur-unsur cerita (tokoh, watak, tema, latar, amanat).
¾ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines),
Rasa hormat dan perhatian (respect), Tekun (diligence), Tanggung jawab,
(responsibility), Berani (courage) dan Ketulusan ( Honesty )
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E. Materi pembelajaran
1. Cerita anak yang berjudul Syukur dan Kufur, Si Kecil, dan Pungguk
Merindukan Bulan.
2. Unsur-unsur cerita
(1) Tokoh cerita adalah orang atau binatang yang berperan di dalam cerita.
Masing-masing tokoh mempunyai sifat atau watak sendiri-sendiri.
(2) Latar cerita atau setting adalah segala sesuatu yang menjelaskan
tentang tempat terjadinya peristiwa dalam cerita atau dongeng.
a. Latar Tempat adalah segala sesuatu yang menjelaskan tentang tempat
terjadinya peristiwa dalam cerita.
b. Latar Waktu adalah waktu terjadinya peristiwa dalam cerita.
c. Latar Suasana adalah penjelasan mengenai suasana pada saat peristiwa
terjadi.
(3) Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Tema disebut juga
topik cerita.
(4) Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada
pembaca atau pendengar. Pesan biasanya berisi sebuah nasihat atau
perbuatan.
3. Jenis-jenis cerita anak
Jenis-jenis cerita anak dapat dikelompokkan dalam cerita jenaka,
dongeng, fabel, legenda, dan mite atau mitos.
a.

Cerita jenaka

Cerita jenaka merupakan cerita yang mengungkapkan hal ihwal atau
tingkah laku seorang tokoh yang lucu. Kelucuan yang diungkapkan dapat
berupa karena kebodohan sang tokoh dapat pula karena kecerdikannya.
b.

Dongeng

Dongeng adalah cerita yang didasari atas angan-angan atau khayalan. Di
dalam dongeng terkandung cerita yang menggambarkan sesuatu di luar
dunia nyata.
c.

Fabel

adalah cerita yang menampilkan hewan hewan sebagai tokoh-tokohnya.
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d.

Legenda

adalah cerita yang berasal dari zaman dahulu. Cerita legenda bertalian
dengan sejarah yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada alam atau
cerita tentang terjadinya suatu negeri, danau, atau gunung. Contoh Malin
Kundang, Batu Menangis, Sangkuriang.
e.

Mitos

Merupakan cerita yang berkaitan dengan kepercayaan kuno, menyangkut
kehidupan dewa-dewa atau kehidupan mahluk halus.

F. Metode pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, pemberian tugas
G. Langkah-langkah pemebelajaran
Pertemuan 1 (2x35 menit)
4. Kegiatan awal
4.1 Berdoa dan salam
4.2 Melakukan presensi siswa
4.3 Melakukan apersepsi : apakah kalian pernah menonton cerita anak di TV?

5. Kegiatan inti
5.1 Eksplorasi
(1) Guru menjelaskan materi tentang menyimak cerita anak secara klasikal
(2) Secara klasikal guru menjelaskan unsur-unsur cerita seperti tokoh,
sifat-sifat tokoh, latar, tema dan amanat.
(3) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang menyimak cerita anak
(4) Guru memutarkan film Syukur dan Kufur
(5) Siswa menyimak dan mencatat isi cerita anak yang berjudul ”Syukur
dan Kufur” yang diputarkan oleh guru.
5.2 Elaborasi
(1) Memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain
untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis
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(2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir, menganalisis,
menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut.
(3) Memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan
prestasi belajar
5.3 Konfirmasi
(1) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa
(2) Guru dan siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,
memberikan penguatan dan penyimpulan.

6. Kegiatan akhir
6.1 Guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari
6.2 Guru menutup pelajaran
6.3 Tindak lanjut : Siswa diberi tugas untuk mempelajari kembali materi
tentang menyimak cerita anak.

Pertemuan 2 (3 x 35 menit)
1. Kegiatan awal
1.1 berdoa dan salam
1.2 melakukan presensi siswa
1.3 melakukan apersepsi:
siswa diajak mengingat kembali isi cerita Syukur dan Kufur

2

Kegiatan inti

2.1 Eksplorasi
(1) Guru menunjuk beberapa siswa untuk menceritakan kembali cerita
Syukur dan Kufur di depan teman sekelasnya.
(2) Guru menjelaskan kembali yang berhubungan dengan cerita
(3) Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang isi cerita yang
berjudul Syukur dan Kufur.
2.2 Elaborasi
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(1) Memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain
untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis
(2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir, menganalisis,
menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut.
(3) Memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan
prestasi belajar
2.3 Konfirmasi
(1) Guru membimbing siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
diketahui siswa
(2) Guru dan siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,
memberikan penguatan dan penyimpulan

3. Kegiatan akhir
3.1 Guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari
3.2 Guru melaksanakan evaluasi, yaitu guru memutarkan rekaman cerita Si
Kecil dan Pungguk Merindukan Bulan kemudian siswa mengerjakan tes
formatif.
3.3 Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam

H. Sumber dan media pembelajaran
1. Sumber pembelajaran
Nur’aini,umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD kelas V.
Jakarta : Pusat perbukuan Depdiknas
2. Media pembelajaran
VCD/DVD cerita anak Syukur dan Kufur, Si Kecil, dan Pungguk
Merindukan Bulan.

I. Penilaian
1. Penilaian Proses
Penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran dengan
menggunakan lembar observasi/pengamatan.
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2. Penilaian Hasil
a. Teknik tes : tes tertulis
b. Bentuk tes : pilihan ganda

Wringinjenggot,

Mei 2012
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa
Sekolah
Kelas/semester
Materi
Petunjuk

: SDN Wringinjenggot 02
: V/2
: Menyimak cerita anak
: Berilah tanda check (√) pada kolom skor yang sesuai
Aspek yang Diamati

No

A

Nama Siswa

B

1 2 3 4 1

2

C
3 4

D

E

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jumlah
Rata-rata
Persentase Aktivitas Siswa =

∑S
SN X SM

X 100%

Skor minimal = 5

Jumlah skor =……

Skor maksimal = 20
PAS =

∑S
SN X SM

X 100%

Keterangan:
PAS = Persentase Aktivitas Siswa
∑ S = Jumlah skor perolehan
SN
SM

= Jumlah siswa
=Skor maksimal
Tegal, .....................................
Observer

Jml
Skor
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Deskriptor Observasi Aktivitas Siswa
A. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak
(a) Siswa tidak siap mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak
(b) Siswa kadang-kadang siap mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak
(c) Siswa siap mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak
(d) Siswa sangat siap mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak
B. Kesungguhan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru
(a) Siswa tidak mendengarkan penjelasan guru
(b) Siswa mendengarkan penjelasan guru sambil berbicara dengan teman
(c) Siswa mendengarkan penjelasan guru
(d) Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh
C. Keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung
(a) Siswa tidak aktif selama mengikuti proses pembelajaran
(b) Siswa kadang-kadang aktif mengikuti proses pembelajaran
(c) Siswa aktif mengikuti proses pembelajaran
(d) Siswa sangat aktif mengikuti proses pembelajaran
D. Respon siswa ketika diputarkan cerita anak (film kartun)
(a) Siswa tidak merespon sama sekali
(b) Siswa kadang-kadang merespon
(c) Siswa merespon
(d) Siswa merespon dengan baik
E. Semangat siswa dalam mengerjakan tes
(a) Siswa tidak mengerjakan tes
(b) Siswa mengerjakan tes tetapi tidak semangat
(c) Siswa mengerjakan tes dengan semangat tetapi tidak tepat waktu
(d) Siswa mengerjakan tes dengan semangat dan tepat waktu
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Keterangan Pengisian Skor :
Skor 4 apabila indikator (d) yang muncul
Skor 3 apabila indikator (c) yang muncul
Skor 2 apabila indikator (b) yang muncul
Skor 1 apabila indikator (a) yang muncul
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LEMBAR KERJA SISWA
Kelompok

:

Anggota

: 1. ……………………….

4. ……………………………

2. ……………………….

5.…………………………….

3. ……………………….
Buatlah ringkasan cerita Syukur dan Kufur !

124

LEMBAR KERJA SISWA
Kelompok

:

Anggota

: 1. ………………………. 4. ……………………………
2. ………………………. 5.…………………………….
3. ……………………….

Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada kolom dibawah ini sesuai dengan isi cerita
“Syukur dan Kufur”
No.
Pertanyaan
1. Siapa saja tokoh yang ada dalam
cerita “Syukur dan Kufur”

2.

Sebutkan karakter atau sifat tokohtokoh dalam cerita “Syukur dan
Kufur”

3.

Sebutkan latar cerita “Syukur dan
Kufur”

4.

Apa tema cerita Syukur dan
Kufur?

5.

Apa amanat yang terkandung
dalam cerita Syukur dan Kufur?

Jawaban
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KISI-KISI PENULISAN SOAL TES FORMATIF SIKLUS II
Sekolah
: SD Negeri Wringinjenggot 02
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
Kelas/Semester
: V/II
Jumlah Soal
: 20 pilihan ganda
NO

KD

1

5.2 Mengidenti
fikasi unsur cerita
(tokoh, tema,
latar, amanat

Indikator
5. Menjelaskan tokoh-tokoh
cerita dan sifat-sifatnya

Cerita
anak

M
6
9
10

8. Menentukan amanat yang
terkandung dalam cerita.

Tingkat Kemampuan
C1
C2
S St M S St M
8
3
5
12
14

6. Menentukan latar cerita
dengan mengutip kalimat
paragraf yang mendukung
7. Menentukan tema cerita.

Jumlah

Materi

4
2

C3
S St

20
13
1
15

11
16

17

7

18

6

10

4

19

Bentuk
Soal

No Soal

Pilihan
ganda

3, 5, 6, 8,
9, 10, 12

Pilihan
ganda

4, 13, 14,
20

Pilihan
ganda

1, 2, 11,
15, 16

Pilihan
ganda

7, 17, 18,
19

20

\

127

128

Kunci Jawaban Tes Formatif Siklus II
1. a
2. c
3. a
4. d
5. c
6. d
7. b
8. a
9. a
10. b

11. b
12. d
13. a
14. a
15. c
16. c
17. b
18. c
19. b
20. b
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Lampiran 4
Pedoman Pertanyaan Wawancara
Siklus I dan Siklus II
Nama

:…………………

Kelas

:V

Sekolah

: SD Negeri Wringinjenggot 02

Hari/tanggal :………………..
1. Apakah kamu senang pembelajaran menyimak cerita anak dengan
menggunakan media audio visual (film kartun)?
2. Apakah yang menyebabkan kamu senang atau tidak senang pembelajaran
menyimak cerita anak dengan media audio visual (film kartun)?
3. Cerita apa yang kamu sukai?
4. Apakah kamu lebih mudah menerima dan memahami isi cerita melalui
pembelajaran menyimak dengan menggunakan media audio visual (film
kartun)?
5. Apakah kesulitan yang kamu alami dalam menyimak cerita anak
menggunakan media audio visual (film kartun)?
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Lampiran 5
ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

1. NAMA GURU

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

2. SEKOLAH

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

3. MATA PELAJARAN

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

4. KELAS

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

5. TANGGAL

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

6. WAKTU

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

6. OBSERVER

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

PETUNJUK
Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar.
Kemudian, berilah skor

semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini.
1. Merumuskan Tujuan Pembelajaran

1

2

3

4

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator
hasil belajar
1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk
kecakapan hidup (life skill)
Rata-rata butir 1 = A
2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media

pembelajaran,

dan sumber belajar
2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan
materi pembelajaran
2.2 Menentukan dan mengembangkan
media audio visual (film kartun)
2.3 Memilih sumber belajar
Rata-rata butir 2 = B
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran
3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran
3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran
3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa
3.5 Menyiapkan pertanyaan
Rata-rata butir 3 = C
4. Merancang pengelolaan kelas
4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran
4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat berpartisipasi
dalam kegiatan pembelajaran
Rata-rata butir 4 = D
5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian
5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian
5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban
Rata-rata butir 5 = E
6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran
6.1 Kebersihan dan kerapian
6.2 Penggunaan bahasa tulis

Nilai APKG RPP = APKG I

Rata-rata butir 6 = F

6

Observer

NIP.
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Lampiran 6
DESKRIPTOR
ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG I)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
1. Merumuskan Tujuan Pembelajaran
Indikator : 1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran khusus (TPK).
Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan
tafsiran ganda
b. Rumusan mengandung perilaku (behavior) yang dapat dicapai
siswa.
c. Susunan rumusan berurutan secara logis (dari yang mudah ke
yang sukar), dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang
konkret ke yang abstrak, dan dari berfikir tingkat rendah sampai
tingkat tinggi
Skala Penilaian

Penjelasan

1
2

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap.
Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak jelas
tetapi lengkap.
Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan logis,
atau lengkap dan logis
Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara logis.

3
4
Indikator

: 1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup (life
skill)
Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya tertuang
di dalam rencana pembelajaran.
Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan
kegiatan pembelajaran.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian

Penjelasan

1
2
3

Tidak dicantumkan dampak pengiring
Dicantumkan dampak pengiring tetapi tidak operasional
Dicantumkan dampak pengiring yang operasional tetapi
tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa
Dicantumkan dampak pengiring yang operasional dan
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa

4

133

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu
pembelajaran), dan sumber belajar.
Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran
Penjelasan :Dalam
mengembangkan
dan
mengorganisasikan
materi
pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor sebagai
berikut :
a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman).
b. Sistematika materi.
c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa
d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir dalam
bidangnya).
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut:
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran.
Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang digunakan
dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memudahkan siswa belajar
(misalnya: gambar, model benda asli dan peta).
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Direncanakan penggunaan satu macam media tetapi tidak
sesuai dengan tujuan
Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media
tetapi tidak sesuai dengan tujuan
Direncanakan penggunaan satu macam media yang sesuai
dengan tujuan
Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media
yang sesuai dengan tujuan.

Indikator : 2.3 Memilih sumber belajar
Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku
pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah ini :
a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan.
b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan siswa.
c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan.
d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa (kontekstual).
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Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
Indikator : 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran
Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan guru,
observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi, melakukan percobaan,
membaca, dan sebagainya. Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan
pembelajaran sangat diharapkan dengan maksud agar perbedaan
individual siswa dapat dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut :
Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya :
a. sesuai dengan tujuan,
b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan,
c. sesuai dengan perkembangan anak,
d. sesuai dengan waktu yang tersedia,
e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia,
f. bervariasi (multi metode),
g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang direncanakan,
h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal
i. memberikan peluang terjadinya proses inquiry pada siswa
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Satu sampai dua deskriptor tampak
Tiga sampai empat deskriptor tampak
Lima sampai enam deskriptor tampak
Tujuh sampai delapan deskriptor tampak

Indikator : 3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran
Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap pembelajaran
yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir pembelajaran.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut .
Skala Penilaian
1
2
3

Penjelasan
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup
secara rinci tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan materi
pembelajaran
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup
secara rinci.
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup
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secara rinci dan sesuai dengan tujuan
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup
secara rinci dan sesuai dengan tujuan, disertai rencana
kegiatan terstruktur dan mandiri

4

Indikator : 3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran
Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk setiap
tahapan/jenis kegiatan dalam suatu pertemuan.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi kegiatan
pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana tampak pada deskriptor sebagai
berikut.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana
pembelajaran.
Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan,
inti, dan penutup) dicantumkan tetapi tidak proporsional.
Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah
waktu kegiatan pembukaan dan penutup.
Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-langkah
pembelajaran dirinci secara proporsional.

2
3
4

Indikator : 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa
Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa belajar
secara aktif.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang cara memotivasi
siswa
a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan pengait, penyampaian
tujuan, yang menarik bagi siswa.
b. Mempersiapkan media yang menarik.
c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa serta menantang siswa
berfikir.
d. Melibatkan siswa dalam kegiatan.
Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator : 3.5 Menyiapkan pertanyaan (perintah)
Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat
mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut kemampuan
mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang menuntut
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kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan
mengevaluasi.
Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk berbagai
tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk menilai/memotivasi siswa
pada tahap pembukaan, selama proses belajar dan pada penutupan
pembelajaran.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut
Skala Penilaian

Penjelasan

1
2
3
4

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau pemahaman
Terdapat pertanyaan penerapan.
Terdapat pertanyaan analisis dan atau sintesis.
Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau kreasi

4. Merancang pengelolaan kelas
Indikator : 4.1 Menentukan penataan latar (seting) pembelajaran
Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan pengaturan
ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan alat pelajaran) yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut.
a. Penataan latar (seting) pembelajaran tujuan pembelajaran.
b. Penataan latar (seting) pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan
(perbedaan invidual) siswa.
c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu.
d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator

: 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat
berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.
Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah kegiatan guru
dalam menentukan pengelompokan, memberi tugas, menata alur kerja,
dan cara kerja sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.
Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.
a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau kelompok, dan atau
klasikal),
b. Penugasan yang harus dikerjakan,
c. Alur dan cara kerja yang jelas,
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d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Deskriptor a tampak
Deskriptor a dan b tampak
Deskriptor a, b dan c tampak
Deskriptor a, b, c dan d tampak

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian.
Indikator : 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian
Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi :
a. penilaian awal
b. penilaian dalam proses
c . penilaian akhir
Jenis penilaian meliputi :
a. tes lisan
b. tes tertulis
c. tes perbuatan
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi tidak
sesuai dengan tujuan.
Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai
dengan tujuan.
Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di
antaranya sesuai dengan tujuan.
Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya sesuai
dengan tujuan.

2
3
4

Indikator : 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban.
Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar
observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban yang benar
atau rambu-rambu jawaban.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian
1
2
3

Penjelasan
Rumusan lembar observasi tidak mengukur ketercapaian
TPK.
Rumusan lembar observasi mengukur ketercapaian TPK.
Rumusan lembar observasi mengukur ketercapaian TPK
dan memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi
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termasuk penggunaan bahasa yang efektif.
Rumusan lembar observasi mengukur ketercapaian TPK
dan memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi
termasuk penggunaan bahasa yang efektif disertai
deskriptor.

4

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran
Indikator
: 6.1 Kebersihan dan kerapian
Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat dari
penampilan fisik rencana pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah.
b. Tulisan ajeg (konsisten)
c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik.
d. Ilustrasi tepat
Skala Penilaian

Penjelasan

1
2
3
4

Deskriptor a tampak
Deskriptor a dan b tampak
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d tampak
Deskriptor a, b, c dan d tampak

Indikator : 6.2 Penggunaan bahasa tulis
Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran hendaknya
mengikuti kaidah bahasa tulis.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut :
a. Bahasa komunikatif.
b. Pilihan kata tepat.
c. Struktur kalimat baku.
d. Cara penulisan sesuai dengan EYD.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Deskriptor a tampak
Deskriptor a dan b atau a dan c tampak
Deskriptor a, b, dan c tampak
Deskriptor a, b, c, dan d tampak
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Lampiran 7
ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II)
Pelaksanaan Pembelajaran
1. NAMA GURU

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

2. SEKOLAH

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

3. MATA PELAJARAN

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

4. KELAS

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

5. TANGGAL

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

6. WAKTU

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

7. OBSERVER

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

PETUNJUK
1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.
2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan
pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa.
3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir
pengukuran di bawah ini.
4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam
pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata
pelajaran yang sedang diajarkan.
5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.

1

2

3

1.1 Menyiapkan alat, media audio visual
dan sumber belajar.
1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

Rata-rata butir 1 = G

4
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang
sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,
dan lingkungan
2.3 Menggunakan alat bantu (media)
pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran
dalam urutan yang logis
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran
Secara individual, kelompok, atau klasikal
2.6 Mengelola waktu pembelajaran
secara efisien
Rata-rata butir 2 = H
3.

Mengelola interaksi kelas
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan
yang berkaitan dengan isi pembelajaran
3.2 Menangani pertanyaan dan
respon siswa
3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,
isyarat dan gerakan badan
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan
siswa
3.5 Memantapkan penguasaan materi
pembelajaran
Rata-rata butir 3 = I

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap
positif siswa terhadap belajar.
4.1 Menunjukkan sikap ramah,
hangat, luwes, terbuka, penuh
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pengertian, dan sabar kepada siswa
4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar
4.3 Mengembangkan hubungan antarpribadi yang sehat dan serasi
4.4 Membantu siswa menyadari
kelebihan dan kekurangannya
4.5 Membantu siswa menumbuhkan
kepercayaan diri
Rata-rata butir 4 = J
5.

Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata
pelajaran Bahasa Indonesia
5.1 Melaksanakan pembelajaran Bahasa
Indonesia dengan menerapkan media
audio visual (film kartun)
5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui
pengalaman langsung.
5.3 Memberikan latihan keterampilan
mengapresiasikan sastra

Rata-rata butir 4 = K
6.

Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar
6.1 Melaksanakan penilaian selama
proses pembelajaran
6.2 Melaksanakan penilaian pada
akhir pembelajaran
Rata-rata butir 6 = L

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru
7.1 Keefektifan proses pembelajaran
7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat
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7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa
7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran

Rata-rata butir 7 = M

Nilai APKG PP = P

7

7

Observer

NIP.

143

Lampiran 8
DESKRIPTOR
ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU (APKG II)
Pelaksanaan Pembelajaran
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran
Indikator

: 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber belajar

Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan sumber
belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia.
b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan.
c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia.
d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan
Skala Penilaian
1
2
3
4
Indikator

Penjelasan
Deskriptor a atau c tampak
Deskriptor a dan c atau b dan d tampak
Deskriptor a, b, dan c tampak atau a, b, dan d tampak
Deskriptor a, b, c, dan d tampak

: 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak
berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan tugas
harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang proses
pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru memeriksa dan
menindaklanjuti hal-hal berikut.
a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus.
b. Pengecekan kehadiran siswa.
c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan kelas.
d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa mengikuti pelajaran.
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Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
Indikator

: 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran

Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan
oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa untuk
mulai belajar
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara :
a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang

menantang atau

menceritakan peristiwa yang sedang hangat.
b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa ( apersepsi ).
c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar materi dan
kegiatan.
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator: 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, kondisi
siswa, situasi kelas, dan lingkungan (kontekstual).
Penjelasan: Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis kegiatan
pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, perubahan
situasi yang dihadapi, dan lingkungan.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi pembelajaran.
b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa.
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c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat mengendalikan
pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin kelas terpelihara).
d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan situasi dan
lingkungan).
Skala Penilaian
1
2
3
4
Indikator

Penjelasan
Deskriptor a atau b tampak
Deskriptor a dan b tampak
Deskriptor a, b, dan c tampak
Deskriptor a, b, c, dan d tampak

: 2.3 Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan,
kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta lingkungan (kontekstual).

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media
pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Indikator

Penjelasan
Guru tidak menggunakan media
Guru menggunakan satu media namun tidak sesuai dengan
materi dan kebutuhan peserta didik.
Guru menggunakan satu media dan sesuai dengan materi
serta kebutuhan anak.
Guru menggunakan lebih dari satu media dan sesuai
dengan materi serta kebutuhan anak

: 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang logis.

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat
memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran sehingga
kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan tatanan yang
runtun.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar.
b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain.
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c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan.
d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau PR pada akhir
pelajaran.
Skala Penilaian

Penjelasan

1
2

Deskriptor a atau b tampak
Deskriptor a dan b; atau a dan c; atau b
dan c tampak
Deskriptor a, b, dan c; atau a, b, dan d;
atau b, c, dan d tampak
Deskriptor a, b, c, dan d tampak

3
4
Indikator

: 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual,
kelompok atau klasikal.

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual,
kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk memenuhi
perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk dampak pengiring
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut.
a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, sesuai dengan
tujuan/ materi/ kebutuhan siswa.
b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai dengan waktu
dan fasilitas pembelajaran.
c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, klasikal ke kelompok
atau sebaliknya berlangsung dengan lancar.
d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok atau individual)
yang sedang dikelola.
e.

Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) siswa terlibat
secara optimal.

f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya tidak terjadi
stagnasi.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua / tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak
Lebih dari empat deskriptor tampak
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Indikator

: 2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal waktu
pembelajaran yang telah dialokasikan.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut.
a. Pembelajaran dimulai tepat waktu.
b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu
c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang ditentukan.
d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah dialokasikan.
e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran.
f. Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.
Skala Penilaian
1
2
3
4
3.

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua / tiga deskriptor tampak
Empat / lima deskriptor tampak
Enam deskriptor tampak

Mengelola interaksi kelas

Indikator

: 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi
pembelajaran.

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam
menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang bertalian
dengan isi pembelajaran.
Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian dapat ditentukan
secara tepat. Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada
usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa.
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada
usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif.
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada usaha
guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan efektif.
Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah
dipahami siswa.

2
3
4
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Indikator

: 3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa.

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan dan
komentar siswa.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian Penjelasan
1
2
3
4

Indikator

Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan / pendapat
atau tidak menanggapi pertanyaan / pendapat siswa.
Tanggap terhadap siswa yang mengajukan pertanyaan /
pendapat, sesekali menggali respons atau pertanyaan siswa
dan memberi respons yang sepadan.
Menggali respons atau pertanyaan siswa selama
pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan kepada
siswa.
Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan
temannya atau menampung respons dan pertanyaan siswa
untuk kegiatan selanjutnya.
: 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, termasuk
gerakan badan.

Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam berkomunikasi
dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat termasuk gerakan badan.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Pembicaraan lancar.
b. Pembicaraan dapat dimengerti.
c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa tulisan dan
atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas.
d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak
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Indikator

: 3.4 Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa.

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara yang
digunakan

guru

dalam

mempersiapkan,

menarik

minat,

dan

mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan
hal-hal berikut.
a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang sudah
diperolehnya.
b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi
c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu
menggali reaksi siswa.
d. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

Indikator

: 3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran.

Penjelasan

: Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan
penguasaan

materi

pembelajaran

dengan

cara

merangkum,

meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya. Kegiatan ini
dapat terjadi beberapa kali selama proses pembelajaran.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang
tetapi tidak lengkap.
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang
secara lengkap.
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang
dengan melibatkan siswa.
Guru membimbing siswa membuat rangkuman atau
ringkasan atau meninjau ulang.
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap
positif siswa terhadap belajar.
Indikator

: 4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh
pengertian, dan sabar kepada siswa.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, luwes,
terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan
hal-hal berikut.
a.

Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *)

b.

Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku kurang
sopan/negatif *)

c.

Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur siswa. *)

d.

Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun antara guru
dengan siswa. *)
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

*)1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor b, c, dan d
tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan memang tidak menuntut
dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian terhadap
indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif berikut : (1) apabila
keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga deskriptor tersebut sama
sekali tidak muncul, maka praktikan dianggap telah melakukan tindakan a, b, c,
dan d, dengan nilai maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c,
atau d, sehingga salah satu atau lebih deskriptor tersebut muncul, maka praktikan
diberi nilai 1 untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila
keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun ditangani tidak sesuai dengan
semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan dianggap belum mampu
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melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak diberi nilai untuk tindakan salah
yang dilakukan itu.
Indikator

: 4.2 Menunjukkan kegairahan belajar.

Penjelasan

: Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar.
Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada,
suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru menunjukkan
kesungguhan dengan :
a. Pandangan mata dan ekspresi wajah.
b. Nada suara pada bagian pelajaran penting.
c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang dikerjakan.
d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting.
Skala Penilaian
1
2
3
4
Indikator

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

: 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan serasi.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-hal
yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi kesulitan.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian

Penjelasan *) 2

1

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang
membutuhkan.
Memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan.
Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri.
Mendorong siswa untuk membantu temannya yang
membutuhkan.

2
3
4

*) 2 Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, nilai
untuk butir ini adalah nilai maksimal (4).
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Indikator

: 4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam
menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap siswa.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut.
a.

Menghargai perbedaan individual setiap siswa.

b.

Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan penyimpangan
(misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong).

c.

Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam
belajar atau membantu siswa yang lambat belajar.

d.

Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat dalam belajar.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Indikator

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

: 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa
menumbuhkan rasa percaya diri.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri.
b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang
pendapatnya.
c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin.
d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi semangat
kepada siswa yang belum berhasil.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak
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5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata
pelajaran tertentu.
Indikator

: 5.1 Melaksanakan

pembelajaran

Bahasa

Indonesia

dengan

menerapkan media audio visual (film kartun)
Penjelasan : Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
a. Mampu menerapkan media audio visual (film kartun) dengan langkah-langkah
yang tepat.
b. Mampu mengoperasikan media
c. Mampu membimbing siswa yang mengalami kesulitan.
d. Menciptakan suasana interaktif antara guru dengan siswa serta siswa dengan
siswa.
Skala Penilaian
1
2
3
4
Indikator

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

: 5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman langsung.

Penjelasan : Pembelajaran langsung ini akan meningkatkan siswa dalam
pengamatan, kegiatan kelompok atau diskusi sehingga

interaksi

menjadi meningkat.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang menyimak cerita anak.
b. Siswa aktif melakukan pengamatan dan perekaman secara berkelompok.
c. Siswa melakukan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil membahas tugas
masing-masing anggota kelompok.
d. Siswa praktik secara langsung menyimak cerita anak melalui media audio
visual (film kartun)
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak
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Indikator

: 5.3 Memberikan latihan keterampilan mengapresiasikan sastra.

Penjelasan

: Latihan keterampilan mengapresiasikan sastra diberikan dengan

tujuan agar siswa mampu memahami pesan karya sastra dan mengapresiasinya
dengan kearifan mencermati nilai-nilai artistik dan estetika.
Latihan mengapresiasinya ini dianggap efektif bila dilaksanakan secara terpadu
dengan keterampilan berbahasa dan kaidah-kaidah bahasa
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyimak dan membaca karya
sastra.
b. Guru memberi kesempatan berlatih kepada siswa untuk memahami karya
sastra melalui pertanyaan dan/ atau pemberian tugas.
c. Guru memberi kesempatan berlatih kepada siswa menikmati karya sastra
melalui menyimak cerita anak
d. Guru memberi kesempatan berlatih kepada siswa untuk menulis cerita
sederhana.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Deskriptor a tampak
Deskriptor a dan b tampak
Deskriptor a, b dan c tampak
Deskriptor a, b, c dan d tampak

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar.
Indikator

: 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran.

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan balikan
mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Tidak melakukan penilaian selama proses pembelajaran.
Mengajukan pertanyaan atau memberikan tugas kepada
siswa
Menilai penguasaansiswa melalui kinerja yang
ditunjukkan siswa.
Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang
ditunjukkan siswa.
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Indikator

: 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran.

Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian
1

Penjelasan
Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai dengan
tujuan.
Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan tujuan.
Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan tujuan.
Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan.

2
3
4

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru
Indikator

: 7.1 Keefektifan proses pembelajaran

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam
mengelola

pembelajaran

sesuai

dengan

perkembangan

proses

pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a.

Pembelajaran lancar.

b.

Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana.

c.

Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian.

d.

Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada kesempatan
bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, tenggang rasa).
Skala Penilaian
1
2
3
4

Indikator

Penjelasan
Deskriptor a tampak
Deskriptor a dan b tampak
Deskriptor a, b, dan c; atau a, b, dan d tampak
Deskriptor a, b, c, dan d tampak

: 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam menggunakan
bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a.

Ucapan jelas dan mudah dimengerti.

156

b.

Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat).

c.

Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata daerah atau
asing).

d.

Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Indikator

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

: 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa.

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan berbahasa,
agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan
benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan berbagai cara seperti
menegur, menyuruh, memperbaiki atau menanyakan kembali.
Skala Penilaian

Penjelasan *)

1

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa tanpa
memperbaiki.
Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa siswa.
Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki
kesalahan berbahasa temannya dengan menuntun.
Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri.

2
3
4

*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan
berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4).
Indikator

: 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara keseluruhan
dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya mengajar, dan ketegasan).
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Berbusana rapi dan sopan.
b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas yang bersangkutan.
c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat).
d. Tegas dalam mengambil keputusan.
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Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak
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Lampiran 9
Nilai Hasil Tes Pratindakan
No

Nama Siswa

1.
Laeli Munparidah
2.
M. Ikhwan Yasid
3.
Riski Abdul Kholik
4.
Alik Nawawi
5.
Aida Fitria
6.
Alya Rokhani
7.
Akhmad Muzakir
8.
Anisatun Najiah
9.
Dani Iswandi
10.
Dewi Leliya
11.
Etika Setia Ispalana
12.
Evi Suciarti
13.
Fitri Andriyani
14.
Parikhul Anam
15.
Fiki Dianitawati
16.
Hendri Restuaji
17.
Hibatulloh
18.
Indani Awalushifa
19.
Imam Bayhaqi
20.
Izatul Maghfiroh
21.
Marjuki
22.
M. Amron Nurcholis
23.
M. Fatkhul Amin
24.
M. Qolbi Khobil Marom
25.
M. Bagil Asyaraf
26.
Ndang Taryana
27.
Nadia Sabila
28.
Nurul Badriyah
29.
Nurul Azmi
30.
Riski Rukhul Malik
31.
Riski Windilistiawati
32.
Naza Anisa Faoziah
33.
Shelly Zuhratul Zarro
34.
Sekar Lintang Ashariyah
35.
Sulis Toriqotun Nurjanah
36.
Uswatun Khasanah
37.
Verawati Fajriyah
38.
Tri Hanifah
Jumlah
Rata-rata kelas
Persentase

NA
50
35
50
65
65
70
70
50
55
50
70
35
65
50
45
50
30
60
75
60
60
70
50
25
55
60
40
45
55
55
60
60
45
55
50
60
1945
54,02

Ketuntasan
Tuntas
Belum
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
8
28
22,2%

77,8%

Ket.
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Lampiran 10
Hasil Belajar Siswa Siklus I
No

Nama Siswa

1.
Laeli Munparidah
2.
M. Ikhwan Yasid
3.
Riski Abdul Kholik
4.
Alik Nawawi
5.
Aida Fitria
6.
Alya Rokhani
7.
Akhmad Muzakir
8.
Anisatun Najiah
9.
Dani Iswandi
10.
Dewi Leliya
11.
Etika Setia Ispalana
12.
Evi Suciarti
13.
Fitri Andriyani
14.
Parikhul Anam
15.
Fiki Dianitawati
16.
Hendri Restuaji
17.
Hibatulloh
18.
Indani Awalushifa
19.
Imam Bayhaqi
20.
Izatul Maghfiroh
21.
Marjuki
22.
M. Amron Nurcholis
23.
M. Fatkhul Amin
24.
M. Qolbi Khobil Marom
25.
M. Bagil Asyaraf
26.
Ndang Taryana
27.
Nadia Sabila
28.
Nurul Badriyah
29.
Nurul Azmi
30.
Riski Rukhul Malik
31.
Riski Windilistiawati
32.
Naza Anisa Faoziah
33.
Shelly Zuhratul Zarro
34.
Sekar Lintang Ashariyah
35.
Sulis Toriqotun Nurjanah
36.
Uswatun Khasanah
37.
Verawati Fajriyah
38.
Tri Hanifah
Jumlah
Rata-rata kelas
Persentase

NA
50
40
55
70
75
75
80
50
65
55
80
40
80
75
65
50
40
70
80
75
70
85
45
40
55
65
50
70
70
85
70
60
80
50
70
65
70
70
2440
64,21

Ketuntasan
Tuntas
Belum
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
24

14

63.2%

36.8%

Ket.
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Lampiran 11
Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Pertemuan 1 siklus I
Aspek yang Diamati
No

A

Nama Siswa
1

1.

2

B

C

3

4 1 2 3 4

2.
3.

Laeli Munparidah
M. Ikhwan Yasid
Riski Abdul Kholik

√
√
√

√
√
√

4.

Alik Nawawi

√

√

5.
6.
7.
8.

Aida Fitria
Alya Rokhani
Akhmad Muzakir
Anisatun Najiah

√
√
√

√

1

2

D
3

4

1

√
√
√
√
√
√

√

E

2 3 4 1 2 3 4
√
√
√
√

√

√
√
√

√
√
√

√

9.

Dani Iswandi

√

Dewi Leliya

√

11.

Etika Setia Ispalana

√

12.

Evi Suciarti

√

13.

Fitri Andriyani

√

√

√

√

14.

Parikhul Anam

√

√

√

√

15.

Fiki Dianitawati

√

16.

Hendri Restuaji

√

17.

Hibatulloh

√

18.

Indani Awalushifa

√

19.

Imam Bayhaqi

√

20.

Izatul Maghfiroh

√

21.

Marjuki

22.

M. Amron Nurcholis

23.

M. Fatkhul Amin

24.

M. Qolbi Khobil Marom

25.

M. Bagil Asyaraf

26.

Ndang Taryana
Nadia Sabila
Nurul Badriyah
Nurul Azmi
Riski Rukhul Malik
Riski Windilistiawati
Naza Anisa Faoziah
Shelly Zuhratul Zarro
Sekar Lintang Ashariyah
Sulis Toriqotun Nurjanah
Uswatun Khasanah
Verawati Fajriyah
Tri Hanifah

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Jumlah

√

√

√
√
√
√

√

-

-

√
√
√
√
√
√
√
√

-

-

-

-

-

-

-

√
√
√
- -

-

-

16
18
12
11
11

√

15
12
14
14
17
15
16
14
16
14
16
516

√
√
√
- √
√

18

√
√

√

Rata-rata
Persentase Aktivitas Siswa

-

√
√
-

√

√
√
√

17
16

√

√

√

-

√
√
√

√

-

13
√

√

√

√
√
-

12

√

√

17
14

√

√

-

16

√

√

√
- - √
√
√
√
√
√
- - -

12

√

√

√

-

√

√

-

√

√

√

-

√
√

√

-

16

√

√
√

√

√

√
√
√
√

√

√

√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√

12

√

√

√

√

v

-

√

√

√

√

√

√

√

-

√

16
16
16
12
15

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

-

√

14
√

√

10.

√

11
11
11

√
√
√

√

√

√

Jml Skor

- √
√
√
√
√
√
- -

14,33
PAS =

∑S
SN X SM

X 100%

71,67%
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Keterangan:
A. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak
B. Kesungguhan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru
C. Keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung
D. Respon siswa ketika diputarkan cerita anak (film kartun)
E. Semangat siswa dalam mengerjakan tes
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Lampiran 12
Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Pertemuan 2 siklus I
Aspek yang Diamati
No

A

Nama Siswa
1

C

3

4 1 2 3 4

Laeli Munparidah

√

√

√

2.

M. Ikhwan Yasid

√

√

√

3.

Riski Abdul Kholik

√

√

4.
5.
6.
7.

Alik Nawawi
Aida Fitria
Alya Rokhani
Akhmad Muzakir

√
√

8.
9.

1.

2

B
1

2

D
3

4

1

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

Anisatun Najiah

√

√

Dani Iswandi

√

√

10.

Dewi Leliya

√

11.

Etika Setia Ispalana

√

12.

Evi Suciarti

√

13.

Fitri Andriyani

√

√

√

√

14.

Parikhul Anam

√

√

√

√

15.

Fiki Dianitawati

16.

Hendri Restuaji

√

17.

Hibatulloh

√

18.

Indani Awalushifa

√

19.

Imam Bayhaqi

√

20.

Izatul Maghfiroh

√

v
v

√

√

√

√
√
√

√

√
√

√
√

26.

Ndang Taryana

√

27.

Nadia Sabila

√

√

28.

Nurul Badriyah

√

√

√

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Nurul Azmi
Riski Rukhul Malik
Riski Windilistiawati
Naza Anisa Faoziah
Shelly Zuhratul Zarro
Sekar Lintang Ashariyah

√
√
√
√
√
√

√

35.

Sulis Toriqotun Nurjanah

√
√
√
√
√
√
√

Uswatun Khasanah

37.

Verawati Fajriyah

√

Tri Hanifah

√

38.

√

√

√
√
√

√

√

13
16

√

12
√

14

√
√

√
√
√

18
12

√

√

16
12

√
√

√

18

√
√

14
18
17
15
16
14

√

√
√
√
√

√

√

√

√

16

√

√

√

√

16

√

√

√

√
√
√

√

Jumlah

√

16

16
569

Rata-rata
Persentase Aktivitas Siswa

√

√

17
16

√

M. Bagil Asyaraf

36.

√

√

M. Qolbi Khobil Marom

√

14

√

25.

√

√

√

24.

√
√

16

√

√

17
13

√

√

√

√

√

M. Fatkhul Amin

√

16

√

23.

√

12

√

Marjuki

√

16

√

√

M. Amron Nurcholis

√

12

√

√

√

22.

√

15

√

√

21.

√

13

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

v √
√

v

√

√

√

17
17
16
16

√

√

√

√

13
√
√

√

√

12

√
√
√

√

12

√

√

√
√

√

Jml Skor

2 3 4 1 2 3 4
√

√
√

E

14,97
PAS =

∑S
SN X SM

X 100%

74,87%
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Keterangan:
A. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak
B.

Kesungguhan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru

C.

Keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung

D. Respon siswa ketika diputarkan cerita anak (film kartun)
E.

Semangat siswa dalam mengerjakan tes
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Lampiran 13
Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I

No

Skor Aktivitas Siswa

Nama Siswa

1.
2.
3.

Laeli Munparidah
M. Ikhwan Yasid
Riski Abdul Kholik

4.

Alik Nawawi

5.
Aida Fitria
6.
Alya Rokhani
7.
Akhmad Muzakir
8.
Anisatun Najiah
9.
Dani Iswandi
10. Dewi Leliya
11. Etika Setia Ispalana
12. Evi Suciarti
13. Fitri Andriyani
14. Parikhul Anam
15. Fiki Dianitawati
16. Hendri Restuaji
17. Hibatulloh
18. Indani Awalushifa
19. Imam Bayhaqi
20. Izatul Maghfiroh
21. Marjuki
22. M. Amron Nurcholis
23. M. Fatkhul Amin
24. M. Qolbi Khobil Marom
25. M. Bagil Asyaraf
26. Ndang Taryana
27. Nadia Sabila
28. Nurul Badriyah
29. Nurul Azmi
30. Riski Rukhul Malik
31. Riski Windilistiawati
32. Naza Anisa Faoziah
33. Shelly Zuhratul Zarro
34. Sekar Lintang Ashariyah
35. Sulis Toriqotun Nurjanah
36. Uswatun Khasanah
37. Verawati Fajriyah
38. Tri Hanifah
Jumlah
Rata-rata
Persentase Aktivitas Siswa = S

∑S

N X SM

Persentase Aktivitas Siswa Siklus I

X 100%

Pertemuan 1

Pertemuan 2

11
11
11

12
12
13

14

17

16
16
16
12
15
12
16
12
16
17
14
12
13
17
18
16
16
18
12
11
11
15
12
14
14
17
15
16
14
16
14
16
516

17
16
16
13
15
12
16
12
16
17
16
13
14
17
18
16
16
18
12
12
13
16
12
14
14
18
17
15
16
14
16
16
16
16
569

14,33

14,97

71,67%

74,87%

71,67%+74,87%
2

= 73,27%
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Lampiran 14
Hasil Wawancara Siklus I
1. Nama : M. Amron Nurcholis
Nilai

: 85

Jawaban : 1. Senang
2 dapat melihat langsung filmnya
3 Malin Kundang
4 ya lebih mudah
5 Tidak ada
2. Nama : Alya Rokhani
Nilai

: 75

Jawaban : 1.Senang
2. Lucu dan menarik
3. Malin Kundang
4. Mudah
5. Suasana ribut
3. Nama : Akhmad Muzakir
Nilai

: 80

Jawaban : 1. Senang
2 filmnya menarik
3 Malin Kundang
4. ya
5. suasananya rIbut

166

4. Nama : Nadia Sabila
Nilai

: 50

Jawaban : 1. Senang
2 Menarik
3 Malin Kundang
4 ya
5 Suasana ribut
5. Nama : Fatkhul Amin
Nilai

: 50

Jawaban : 1. Senang
2 Filmnya bagus
3 Malin Kundang
4 Ya lebih mudah
5 Tidak terdengar karena duduk dibelakang
6. Nama Nama : Fatkhul Amin
Nilai

: 50

Jawaban : 1. Ya
2 Lebih menarik
3 Malin Kundang
4 Ya
5 Tidak dijawab
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Lampiran 15
5

168

169

Lampiran 16
6

170

171

172

173

Lampiran 17
7

174

175

176

177
Lampiran 18
Hasil Belajar Siswa Siklus II
No

Nama Siswa

1.
Laeli Munparidah
2.
M. Ikhwan Yasid
3.
Riski Abdul Kholik
4.
Alik Nawawi
5.
Aida Fitria
6.
Alya Rokhani
7.
Akhmad Muzakir
8.
Anisatun Najiah
9.
Dani Iswandi
10.
Dewi Leliya
11.
Etika Setia Ispalana
12.
Evi Suciarti
13.
Fitri Andriyani
14.
Parikhul Anam
15.
Fiki Dianitawati
16.
Hendri Restuaji
17.
Hibatulloh
18.
Indani Awalushifa
19.
Imam Bayhaqi
20.
Izatul Maghfiroh
21.
Marjuki
22.
M. Amron Nurcholis
23.
M. Fatkhul Amin
24.
M. Qolbi Khobil Marom
25.
M. Bagil Asyaraf
26.
Ndang Taryana
27.
Nadia Sabila
28.
Nurul Badriyah
29.
Nurul Azmi
30.
Riski Rukhul Malik
31.
Riski Windilistiawati
32.
Naza Anisa Faoziah
33.
Shelly Zuhratul Zarro
34.
Sekar Lintang Ashariyah
35.
Sulis Toriqotun Nurjanah
36.
Uswatun Khasanah
37.
Verawati Fajriyah
38.
Tri Hanifah
Jumlah
Rata-rata kelas
Persentase

NA
45
70
70
80
85
75
75
65
70
65
90
55
80
85
70
50
65
75
90
75
75
90
50
65
65
70
45
75
70
90
80
70
80
65
75
80
75
80
2735
71,97

Ketuntasan
Tuntas
Belum
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
33

5

86,8%

13,2%

Ket.
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Lampiran 19
Perbandingan Nilai Pratindakan, Siklus I dan Siklus II
No

Nama Siswa

1.
Laeli Munparidah
2.
M. Ikhwan Yasid
3.
Riski Abdul Kholik
4.
Alik Nawawi
5.
Aida Fitria
6.
Alya Rokhani
7.
Akhmad Muzakir
8.
Anisatun Najiah
9.
Dani Iswandi
10.
Dewi Leliya
11.
Etika Setia Ispalana
12.
Evi Suciarti
13.
Fitri Andriyani
14.
Parikhul Anam
15.
Fiki Dianitawati
16.
Hendri Restuaji
17.
Hibatulloh
18.
Indani Awalushifa
19.
Imam Bayhaqi
20.
Izatul Maghfiroh
21.
Marjuki
22.
M. Amron Nurcholis
23.
M. Fatkhul Amin
24.
M. Qolbi Khobil Marom
25.
M. Bagil Asyaraf
26.
Ndang Taryana
27.
Nadia Sabila
28.
Nurul Badriyah
29.
Nurul Azmi
30.
Riski Rukhul Malik
31.
Riski Windilistiawati
32.
Naza Anisa Faoziah
33.
Shelly Zuhratul Zarro
34.
Sekar Lintang Ashariyah
35.
Sulis Toriqotun Nurjanah
36.
Uswatun Khasanah
37.
Verawati Fajriyah
38.
Tri Hanifah
Jumlah
Rata-rata kelas

Pratindakan

Nilai Akhir
Siklus I

Siklus II

50
35
50
65
65
70
70
50
55
50
70
35
65
50
45
50
30
60
75
60
60
70
50
25
55
60
40
45
55
55
60
60
45
55
50
60
1945
54,02

50
40
55
70
75
75
80
50
65
55
80
40
80
75
65
50
40
70
80
75
70
85
45
40
55
65
50
70
70
85
70
60
80
50
70
65
70
70
2440
64,21

45
70
70
80
85
75
75
65
70
65
90
55
80
85
70
50
65
75
90
75
75
90
50
65
65
70
45
75
70
90
80
70
80
65
75
80
75
80
2735
71,97

Ket.
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Lampiran 20
Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Pertemuan 1 siklus II
Aspek yang Diamati
No

Nama Siswa

A
1 2

1.

B
3

C

4 1 2 3 4

1

2

Laeli Munparidah

√

√

√

2.

M. Ikhwan Yasid

√

√

√

3.

√

D
3

4

1

E

2 3

4

Jml Skor

1 2 3 4
√

13

√

√

14

√

√

√

√

√

17

√

Riski Abdul Kholik

√

4.

Alik Nawawi

√

√

√

5.

√

√

√

√

√

6.
7.

Aida Fitria
Alya Rokhani
Akhmad Muzakir

√
√

√
√

√
√

17
17
16

8.

Anisatun Najiah

√

√

√

14

9.

Dani Iswandi

√

√

17

10.

Dewi Leliya

√

√

15

11.

Etika Setia Ispalana

√

√

17

12.

Evi Suciarti

√

√

13

13.

Fitri Andriyani

√

14.

Parikhul Anam

√

15.

Fiki Dianitawati

16.

Hendri Restuaji

√

17.

Hibatulloh

√

18.

Indani Awalushifa

√

19.

Imam Bayhaqi

√

20.

Izatul Maghfiroh

√

21.

Marjuki

√

√

√
√

√
√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

24.

M. Qolbi Khobil Marom

√

√

√

25.

M. Bagil Asyaraf

√

√

√

26.

Ndang Taryana
Nadia Sabila
Nurul Badriyah
Nurul Azmi
Riski Rukhul Malik
Riski Windilistiawati
Naza Anisa Faoziah
Shelly Zuhratul Zarro
Sekar Lintang Ashariyah
Sulis Toriqotun Nurjanah
Uswatun Khasanah
Verawati Fajriyah
Tri Hanifah

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

17
18
17
17
18

√

13

√

√

14

√

√

14

√

√

√
√
√

√
√

16
14
16
17
18
17
15
16
15
17
17
17
17
603

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

Rata-rata
Persentase Aktivitas Siswa

√

√

√

√

√

15

√

√

√
√
√

√
√

M. Fatkhul Amin

√
√
√
√
√

13

√

23.

√

√

17
16

√

√

√

M. Amron Nurcholis

√
√

√

√

√

17
√

√

√

√

√

√
√

√

22.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Jumlah

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

15

√
√
√
√
√
√
√

15,87
PAS =

∑S
SN X SM

X 100% =

38X 20

X 100%

79,34%
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Keterangan:
A. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak
B. Kesungguhan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru
C. Keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung
D. Respon siswa ketika diputarkan cerita anak (film kartun)
E. Semangat siswa dalam mengerjakan tes
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Lampiran 21
Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Pertemuan 2 siklus II
Aspek yang Diamati
No

1.

A

Nama Siswa

1 2

3
√

2.
3.

Laeli Munparidah
M. Ikhwan Yasid
Riski Abdul Kholik

3
4
3

4.

Alik Nawawi

4

5.

B

C

4 1 2 3 4

1

2

D
3

4

1

Jml

E

Skor

2 3 4 1 2 3 4
√

√

√
√

√
√

√
√

√

13
17
17

√

√

√

√

√

18

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

17
18
17

√

√

√

√

√

√

√

Aida Fitria
Alya Rokhani
Akhmad Muzakir

3
4
3

√

6.
7.
8.

Anisatun Najiah

3

√

9.

Dani Iswandi

3

√

10.

Dewi Leliya

3

√

11.

Etika Setia Ispalana

4

12.

Evi Suciarti

3

13.

Fitri Andriyani

4

√

√

√

√

√

14.

Parikhul Anam

4

√

√

√

√

√

15.

Fiki Dianitawati

4

√

√

√

√

16.

Hendri Restuaji

3

√

17.

Hibatulloh

3

√

18.

Indani Awalushifa

4

19.

Imam Bayhaqi

20.

Izatul Maghfiroh

21.

Marjuki

3

22.

M. Amron Nurcholis

4

23.

M. Fatkhul Amin

3

√

24.

M. Qolbi Khobil Marom

3

√

25.

M. Bagil Asyaraf

3

√

26.

Ndang Taryana
Nadia Sabila
Nurul Badriyah
Nurul Azmi
Riski Rukhul Malik
Riski Windilistiawati
Naza Anisa Faoziah
Shelly Zuhratul Zarro
Sekar Lintang Ashariyah
Sulis Toriqotun Nurjanah
Uswatun Khasanah
Verawati Fajriyah
Tri Hanifah

3
3
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3

√

√

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

√
√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√
√
√

√

√

17

√

15

√

18
14

√
√

√

√

√

√

4

√

√

√

√

√

4

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√

17
18

√

√

√

√

15

√

√

√

√

15

√

√

√
√
√

√
√

16
14
17
17
18
18
17
18
16
17
18
17
18
631

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√

18
17

14

√

√

√

18

√

√

√

16

√

√
√
√

√

√

√

√

18
13

√
√

√

18
17

√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

Jumlah
Rata-rata
Persentase Aktivitas Siswa

15

√

√

√

√

√

√

16,61
PAS =

∑S
SN X SM

X 100%

83,03%
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Keterangan:
A. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerita anak
B. Kesungguhan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru
C. Keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung
D. Respon siswa ketika diputarkan cerita anak (film kartun)
E. Semangat siswa dalam mengerjakan tes
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Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II

No

Skor Aktivitas Siswa

Nama Siswa

1.
2.
3.

Laeli Munparidah
M. Ikhwan Yasid
Riski Abdul Kholik

4.

Alik Nawawi

5.
Aida Fitria
6.
Alya Rokhani
7.
Akhmad Muzakir
8.
Anisatun Najiah
9.
Dani Iswandi
10. Dewi Leliya
11. Etika Setia Ispalana
12. Evi Suciarti
13. Fitri Andriyani
14. Parikhul Anam
15. Fiki Dianitawati
16. Hendri Restuaji
17. Hibatulloh
18. Indani Awalushifa
19. Imam Bayhaqi
20. Izatul Maghfiroh
21. Marjuki
22. M. Amron Nurcholis
23. M. Fatkhul Amin
24. M. Qolbi Khobil Marom
25. M. Bagil Asyaraf
26. Ndang Taryana
27. Nadia Sabila
28. Nurul Badriyah
29. Nurul Azmi
30. Riski Rukhul Malik
31. Riski Windilistiawati
32. Naza Anisa Faoziah
33. Shelly Zuhratul Zarro
34. Sekar Lintang Ashariyah
35. Sulis Toriqotun Nurjanah
36. Uswatun Khasanah
37. Verawati Fajriyah
38. Tri Hanifah
Jumlah
Rata-rata
Persentase Aktivitas Siswa = S

∑S

N X SM

Persentase Aktivitas Siswa Siklus I

X 100%

Pertemuan 1

Pertemuan 2

13

13

14

17

15
17
17

17
18
17

17

18

16

17

14

15

17

17

15

15

17

18

13

14

17

18

17

18

16

17

13

13

15

16

17

18

18

18

17

17

17

17

18

18

13

14

14

15

14

15

16

16

14

14

16

17

17

17

18

18

17

18

15

17

16

18

15

16

17

17

17

18

17

17

17

18

603

631

15,87

16,61

79,34%

83,03%

79,34%+83,03%
2

= 81,19%%
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Hasil Wawancara Siklus II
1. Nama : M. Amron Nurcholis
Nilai

: 90

Jawaban : 1. Senang
2 dapat melihat langsung filmnya
3 Pungguk Merindukan Bulan
4 ya lebih mudah
5 Tidak ada
2. Nama : Rizki Rukhul Malik
Nilai

: 90

Jawaban : 1.Senang
2. Filmnya bagus dan menarik
3. Si Kecil
4. Mudah
5. Tidak ada
3. Nama : Marjuki
Nilai

: 75

Jawaban : 1. Senang
2 Filmnya menarik
3 Si Kecil
4. ya
5. Tidak ada
4. Nama : Rizki Windilistiawati
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Nilai

: 80

Jawaban : 1. Senang
2 Ceritanya mendidik dan menarik
3 Si Kecil
4 ya
5 Tidak ada
5. Nama : Fatkhul Amin
Nilai

: 50

Jawaban : 1. Senang
2 Filmnya bagus
3 Malin Kundang
4 Ya lebih mudah
5 Tidak terdengar karena duduk dibelakang
6. Nama: Evi Suciarti
Nilai

: 55

Jawaban : 1. Senang
2 Menarik dan menyenangkan
3 Syukur dan Kufur
4 Ya
5 Suasananya ribut
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190
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6

193

194

195

196

197

198
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9
Dokum
mentasi Peneelitian

Gambar 1. Guru Melaakukan Preseensi Kehadirran Siswa

Mendengarkaan Penjelasann Guru
Gambarr 2. Siswa M
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Gambar 3. Siswa Mennyimak denggan Menggun
nakan Mediaa Audio Visual (film
kartun)

Gambar 4.
4 Siswa Meengerjakan Lembar
L
Kerja Siswa
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Gam
mbar 5. Siswaa Maju ke Depan
D
Membbacakan Hasiil Pekerjaann
nya

Gamb
bar 6. Siswa Melaksanakkan Tes Form
matif
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