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ABSTRAK 

 
Sunarto, Monalisa Sherly. 2012. Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Mengidentifikasi Unsur Cerita Anak Menggunakan Media Audio Visual Pada 
Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Panggung 11 Kota Tegal. Skripsi, 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. HY. Poniyo, M.Pd., Pembimbing II : 
Ika Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci : Akivitas, Hasil belajar, Unsur-unsur cerita, Media audio visual 
 
 Keterampilan menyimak berperan penting dalam usaha mempelajari banyak  
hal khususnya di dunia pendidikan. Setiap pembelajaran di sekolah memerlukan 
keterampilan menyimak. Guru menyampaikan pembelajaran sebagian besar melalui 
ujaran atau bahasa lisan. Di sinilah keterampilan menyimak sangat dibutuhkan bagi 
siswa. Mengingat pentingnya keterampilan menyimak, maka keterampilan menyimak 
harus diajarkan sejak dini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. 
Masalah yang dialami siswa ketika mengikuti pembelajaran meyimak  yaitu siswa 
mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi unsur cerita. Unsur cerita itu terdiri dari 
menjelaskan tokoh, sifat tokoh, menentukan latar, menentukan tema, dan amanat 
yang terkandung dalam cerita. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
keterampilan menyimak cerita materi mengidentifikasi unsur cerita pada siswa kelas 
V SD Negeri Panggung 11 Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 
tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus dengan subjek penelitian siswa kelas 
V SD Negeri Panggung 11 Kota Tegal. 

Pengumpulan data siklus I dan siklus II dengan menggunakan teknik tes dan 
non tes. Teknik tes yang digunakan peneliti berupa tes pilihan ganda. Teknik non tes 
berupa observasi dan performansi guru. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Kedua tes dianalisis dengan 
membandingkan hasil tes siklus I dan siklus II.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I dan siklus II. 
Nilai tes prasiklus sebesar 58,29 termasuk dalam kategori cukup, sedangkan nilai 
rata-rata pada siklus I mencapai 75,57 termasuk dalam kategori baik. Dengan 
demikian peningkatan nilai rata-rata keterampilan menyimak dari prasiklus ke siklus I 
sebesar 17,3 poin atau sebesar 29,6%. Pada siklus II nilai rata-rata mencapai 86,42 
mengalami peningkatan sebesar 10,9 poin atau 14,4%.  

Simpulan keterampilan menyimak cerita anak siswa kelas V SD Negeri 
Panggung 11 Kota Tegal meningkat setelah menggunakan media audio visual. Saran 
yang peneliti sampaikan adalah guru hendaknya memberikan variasi-variasi dalam 
pembelajaran menyimak diantaranya dengan penggunaan media audio visual untuk 
meningkatkan aktifitas dan hasil siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, khususnya tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran Bahasa Indonesia SD/ MI secara eksplisit dinyatakan bahwa bahasa 

memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta 

didik serta merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang 

studi. Berdasarkan standar isi untuk satuan pendidikan dasar yang di kembangkan 

dalam semua mata pelajaran, maka berarti pula mata pelajaran Bahasa Indonesia 

memegang peranan sangat penting sebagai alat komunikasi guna menunjang 

keberhasilan pembelajaran di sekolah. 

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 imajinatif yang ada dalam dirinya. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

untuk  berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara lisan 

maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia 

Indonesia. Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan 

kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan 
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pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra 

Indonesia. Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan dasar 

bagi siswa untuk memahami dan merespon situasi lokal, regional, nasional, dan 

global.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia di sekolah dapat mewujudkan peranan bahasa sebagai alat komunikasi 

guna meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis. Siswa diharapkan 

menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar secara lebih mendalam, luas 

serta bermakna, kemudian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Kompetensi dasar Bahasa Indonesia SD mencakup aspek mendengarkan, 

berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan mendengarkan atau menyimak 

merupakan salah satu aspek kemampuan berbahasa yang wajib dikembangkan di 

sekolah dasar. Keterampilan berbahasa seperti membaca, menulis, mendengarkan dan  

berbicara mempunyai hubungan erat satu sama lain. Keterampilan membaca, 

menulis, mendengarkan dan  berbicara hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan 

cara praktik dan banyak latihan. Keterampilan berbahasa biasanya diperoleh manusia 

secara berurutan. Keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai manusia adalah 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Menurut Logan (1972) dalam Santosa (2010:6.31), menyimak dapat dilihat 

dari berbagai segi. Menyimak dapat dipandang sebagai sarana, sebagai suatu 

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

suatu pengalaman kreatif. Menurut pengertian diatas kegiatan yang dilakukan 

seseorang pada waktu menyimak melalui tahapan-tahapan tertentu. Menyimak 



3 
 

 
 

berkaitan dengan proses keterampilan yang kompleks yaitu meliputi keterampilan 

mendengarkan, memahami, menilai dan merespon. Respons merupakan unsur utama 

dalam menyimak. Jika seseorang tidak memiliki pancaindera yang baik akan 

memperngaruhi keefektifan respons dan kemampuan menginterprestasikan pesan 

yang disimaknya. Menyimak sebagai pengalaman kreatif melibatkan pengalaman 

yang menarik dan menyenangkan.  

Keterampilan menyimak berperan penting dalam usaha mempelajari banyak 

hal khususnya di dunia pendidikan. Setiap pembelajaran di sekolah memerlukan 

keterampilan menyimak. Guru menyampaikan pelajaran sebagian besar melalui 

ujaran atau bahasa lisan. Di sinilah keterampilan menyimak sangat dibutuhkan bagi 

siswa. Mengingat pentingnya keterampilan menyimak, maka keterampilan tersebut 

harus diajarkan sejak dini dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Hal ini 

perlu dilakukan sebagai landasan untuk jenjang pendidikan yang selanjutnya.       

Usaha untuk mengajarkan keterampilan menyimak bagi siswa memerlukan 

metode dan media yang tepat serta bervariasi, sehingga tidak membosankan. Proses 

menyimak diawali dengan mendengarkan bunyi bahasa baik secara langsung atau 

melalui rekaman, radio atau televisi. Tersedianya media pembelajaran 

memungkinkan guru memberikan informasi secara menyeluruh, karena media  

berguna untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat teoritis, mengatasi 

sikap pasif siswa dan membantu guru dalam  proses pembelajaran.  

Salah satu hal yang menjadi perhatian peneliti setelah mengamati kondisi 

nyata siswa dan wawancara dengan guru kelas V SD Negeri Panggung 11, ternyata 

masih banyak siswa yang belum memiliki keterampilan mengidentifikasi unsur cerita 

pada kegiatan menyimak cerita yang dibacakan guru secara klasikal. Nilai rata-rata 
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kelas dalam pembelajaran menyimak pada semester satu tahun pelajaran 2011/2012 

yang mampu dicapai siswa kelas V SD Negeri Panggung 11 yaitu sebesar 59. Nilai 

rata-rata 59 membuktikan bahwa hasil belajar siswa masih rendah, karena kurang dari 

66 yang merupakan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  

Faktor guru dan lingkungan juga mempengaruhi aktifitas dan hasil belajar 

siswa. Metode mengajar yang digunakan guru masih monoton, membuat 

pembelajaran berbahasa menjadi sesuatu yang membosankan. Materi pembelajaran 

disampaikan secara konvensional dan guru lebih banyak menggunakan metode 

ceramah. Media yang digunakan sebelumnya masih menggunakan media cetak 

berupa buku cerita, yaitu guru hanya membacakan cerita anak dan siswa menyimak. 

Kurangnya pemanfaatan media dalam pembelajaran membuat siswa menjadi kurang 

aktif dan kreatif. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang sudah 

disediakan oleh sekolah berupa tape, televisi dan VCD player. 

Kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif dan mudah bila dibantu dengan 

sarana visual. Berdasarkan modus pengalaman belajar seperti yang diungkapkan 

(Peter Shea, 2004 dalam Sumiati, 2009:176), di mana siswa belajar 10% dari apa 

yang dia baca, 20% dari apa yang siswa dengar, 30% dari apa yang siswa lihat, 50% 

dari apa yang siswa lihat dan dengar, 70% dari apa yang siswa katakan dan 90% dari 

apa yang siswa katakan dan lakukan. Agar pembelajaran dapat memberikan 

pengalaman belajar bagi siswa, maka perlu penggunaan media pembelajaran yang 

dapat membawa siswa pada pengalaman belajar yang kongkrit.  

Penggunaan media pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar 

dapat pula membangkitkan minat baru, motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. 

Pengaruh  psikologis yang timbul misalnya siswa merasa senang dan antusias dalam 
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mengikuti proses pembelajaran. Penggunaan media yang cocok dengan materi yang 

disampaikan dapat pula merangsang aktivitas siswa untuk mengikuti proses belajar 

mengajar dengan baik dan hasil yang maksimal. Dengan kata lain media adalah 

komponen sumber belajar yang mengandung unsur pendidikan di lingkungan siswa 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SDN Panggung 11 

mendorong peneliti berusaha untuk menentukan solusinya dengan cara melakukan 

suatu penelitian tindakan kelas melalui praktek langsung siklus demi siklus. Nilai 

ketuntasan yang dicapai oleh 35 siswa kelas V yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 

18 siswa perempuan hanya mencapai 34,3% atau 12 siswa saja, sedangkan yang tidak 

tuntas mencapai 23 siswa atau 65,7%. Nilai rata-rata 58,29 membuktikan bahwa hasil 

belajar siswa pada materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita masih rendah, karena 

kurang dari 66 yang merupakan standar kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

ditetapkan. 

Menyimak sebagai salah satu kegiatan berbahasa merupakan keterampilan 

yang cukup mendasar dalam aktivitas berkomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri Panggung 11 Kota Tegal pada kegiatan menyimak melalui penerapan media 

audio visual dalam mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak. Diharapkan melalui 

penerapan media audio visual dalam proses pembelajaran, dapat meningkatkan  

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Panggung 11 Kota Tegal. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul skripsi  

“Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Mengidentifikasi Unsur Cerita Anak 
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Menggunakan Media Audio Visual  pada  Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Panggung 11 Kota Tegal.” 

 

1.2   Permasalahan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V SD Negeri Panggung 11 

Kota Tegal, diperoleh keterangan bahwa siswa kelas V mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya dalam mengidentifikasi unsur-unsur 

cerita.  Dari 35 siswa diperoleh rata-rata  kelas 59 sedangkan target rata-rata  kelas 

yang harus dicapai 66. Permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran menyimak 

adalah pada umumnya siswa kurang mampu mengidentifikasi unsur instrinsik cerita. 

Siswa kesulitan menentukan tema, latar, watak, tokoh dan amanat dari cerita yang 

dibacakan. Kesulitan yang paling dirasakan siswa adalah pada saat menentukan tema 

dan amanat cerita. Siswa seringkali menyamakan tema dangan judul cerita. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa belum  menguasai materi awal pengertian unsur cerita, 

sehingga siswa kesulitan mengidentifikasi unsur-unsur cerita yang disajikan guru di 

depan kelas. 

Apabila permasalahan mengidentifikasi unsur cerita pada siswa ini tidak 

dipecahkan maka akan menimbulkan permasalah baru nantinya. Ketika siswa 

menemukan materi yang lebih kompleks dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi 

maka siswa akan mendapatkan masalah yang lebih berat. Masalah ini bermula pada 

awal semester satu tahun pelajaran 2011//2012 siswa kelas V SD Negeri Panggung 11 

belum terampil mengidentifikasi unsur cerita pada kegiatan menyimak dengan baik 
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dan benar. Hal ini akan menjadi permasalahan yang lebih sulit untuk dipecahkan 

apabila pada tingkat yang lebih mudah belum diselesaikan.  

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi 

proses pembelajaran materi pokok mengidentifikasi unsur cerita, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. 

 

1.3.1 Faktor Internal  

Faktor internal merupakan faktor yang datang dari siswa itu sendiri. Meliputi 

berbagai keadaan yang mempengaruhi pembelajaran yang berasal dari individu siswa 

yang mencakup kondisi fisik, psikis dan sosial. Kondisi fisik seperti kesehatan organ 

tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi sosial, 

seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan.  

Kondisi fisik seorang siswa menentukan keberhasilan belajar dia, hal ini 

berkaitan dengan kemampuan organ tubuhnya dalam melakukan kegiatan fisik 

belajar. Kemampuan intelektual siswa menjadi penentu kualitas dan lama waktu 

seorang siswa dalam menyelesaikan tugas belajar.  

Dari faktor internal yang telah dijelaskan, peneliti menganalisa permasalahan 

pembelajaran menyimak mengidentifikasi unsur-unsur cerita yang berasal dari 

individu siswa, di antaranya: (1) siswa merasa jenuh dan bosan dengan pembelajaran 

tanpa media yang menarik, (2) siswa terkesan meremehkan pembelajaran menyimak 

dan belum mengetahui manfaat dari belajar menyimak dari cerita yang dibacakan, (3) 
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respons siswa masih rendah terhadap pelajaran Bahasa Indonesia, (4) siswa tidak 

dibiasakan mencatat pokok-pokok isi cerita yang dibacakan, (5) pengaturan tempat 

duduk yang tidak merata, tempat duduk siswa mengelompok antara siswa laki-laki  

dan siswa  perempuan sehingga aktivitas belajar siswa menjadi terbatas. 

 

1.3.2 Faktor eksternal  

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar siswa yakni kondisi 

atau perlakuan yang dapat direkayasa atau diciptakan di sekitar siswa dan dapat 

mempengaruhi proses serta hasil belajar siswa. Kondisi atau perlakuan ini 

memberikan rangsangan yang menentukan bagaimana siswa memperoleh 

pengalaman belajar.  

Berdasarkan faktor eksternal yang telah dijelaskan, peneliti menganalisa 

permasalahan belajar menulis narasi yang berasal dari luar individu siswa di 

antaranya: (1) guru lebih banyak menggunakan cara konvensional yakni 

pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru lebih banyak menggunakan metode 

ceramah untuk pembelajaran keterampilan menyimak, (2) guru tidak menggunakan 

media pembelajaran yang menarik perhatian siswa seperti televisi, VCD Player, tape 

rekorder untuk meningkatkan pembelajaran, (3) kurangnya penguatan pembelajaran 

dari lingkungan guru baik penguatan secara emosional maupun secara simbolis; (4) 

guru hanya bertugas sebagai penyampai materi dan tidak mengolah materi ajar 

sehingga pembelajaran kurang bermakna; (5) jumlah siswa yang banyak, sehingga 

suasana pembelajaran menjadi kurang kondusif, siswa sering ramai di kelas. 
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1.4 Pembatasan Masalah 

Faktor yang mempengaruhi aktifitas dan hasil belajar siswa sangat banyak, 

misalnya faktor fisik, faktor guru, faktor metode, faktor lingkungan, dan faktor media 

pembelajaran. 0leh karena itu, peneliti membatasi permasalahan penelitian pada 

proses pembelajarannya saja, khususnya penggunaan media audio visual.  

Peneliti menekankan kepada faktor eksternal antara lain variasi pembelajaran 

yang berupa proses pembelajaran dan menitikberatkan pada penggunaan media 

pembelajaran. Peneliti membahas proses pembelajaran khususnya penggunaan media 

audio visual sebagai media pembelajaran karena kemampuan serta pengetahuan, 

waktu, dan biaya yang terbatas. Penggunaan media pembelajaran ini dinilai penting 

sebagai faktor penentu keberhasilan siswa dalam pembelajaran menyimak 

mengidentifikasi unsur cerita. 

 

1.5 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah dan 

pemecahan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

 

1.5.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

(1) Bagaimana meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri      

Panggung 11 Kota Tegal pada materi pokok mengidentifikasi unsur cerita anak 

melalui media audio visual ?  
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(2) Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Panggung 11 

Kota Tegal pada materi pokok mengidentifikasi unsur cerita anak melalui media 

audio visual ?  

(3) Bagaimana meningkatkan performansi guru pengajar kelas V SD Negeri 

Panggung 11 Kota Tegal pada materi pokok mengidentifikasi unsur cerita anak 

melalui media audio visual ? 

 

1.5.2 Pemecahan masalah 

Pemecahan masalah yang diajukan berupa penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus, masing-masing siklus dengan tahapan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Untuk memecahkan 

permasalahan di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah dengan penggunaan 

media audio visual untuk meningkatkan keterampilan menyimak cerita anak pada 

siswa kelas V SD Negeri Panggung 11 Kota Tegal. Penggunaan media audio visual 

dalam pembelajaran ini diaplikasikan dalam bentuk penelitian tindakan kelas.  

Media audio visual merupakan media yang memberikan informasi yang dapat 

dilihat sekaligus didengar, sehingga memudahkan pemahaman siswa dalam 

menyimak cerita. Penggunaan media audio visual diharapkan mampu meningkatkan 

keterampilan menyimak materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita pada siswa kelas 

V Negeri Panggung 11 Kota Tegal yang diaplikasikan melalui pembelajaran Bahasa 

Indonesia dalam setiap siklusnya. 
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1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, dalam penelitian 

tindakan kelas peneliti mengajukan dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

 

1.6.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa 

Indonesia yaitu keterampilan dalam menyimak cerita anak pada siswa kelas V SD  

Negeri Panggung 11 dengan  media audio visual. 

 

1.6.2  Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian tindakan kelas ini adalah : 

(1) Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri Panggung 11 

Kota Tegal materi pokok mengidentifikasi unsur cerita anak melalui media audio 

visual. 

(2) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Panggung 11 Kota 

Tegal materi pokok mengidentifikasi unsur cerita anak melalui media audio 

visual. 

(3) Untuk meningkatkan performansi guru pengajar kelas V SD Negeri Panggung 11 

Kota Tegal materi pokok mengidentifikasi unsur cerita anak melalui media audio 

visual. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis. 
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1.7.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan teori 

pembelajaran, sehingga dapat memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan 

kualitas hasil pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran mendukung 

pencapaian tujuan pembelajaran. Penggunaan media audio visual seperti televisi, 

VCD Player dan compact disc dapat menjadikan pembelajaran menjadi lebih variatif, 

sehingga aktifitas dan hasil belajar siswa serta performansi guru khususnya materi 

pokok mengidentifikasi unsur cerita anak dapat meningkat. 

 

1.7.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru, dan 

sekolah : 

1.7.2.1 Bagi siswa : 

Meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa  SD Negeri Panggung 11 Kota 

Tegal pada materi pokok mengidentifikasi unsur cerita anak melalui media audio 

visual. 

1.7.2.2 Bagi guru :  

Penelitian ini memberikan masukan pada guru agar lebih kreatif dalam 

menggunakan media yang tepat dan variatif, sehingga pembelajaran menjadi 

bermakna. Selain itu, dapat meningkatkan performansi  guru dalam menciptakan 

kegiatan belajar  mengajar yang menarik dan tidak membosankan. 

1.7.2.3 Bagi sekolah : 

Memberikan masukan kepada sekolah dalam meningkatkan prestasi dan 

mendorong terjadinya inovasi pada diri guru, sehingga memiliki kualifikasi 
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profesional. Meningkatnya keberhasilan kualitas pendidikan bagi para siswa dan hasil 

Ujian Nasional khususnya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab 2 ini akan dibahas mengenai kajian pustaka yang menguraikan:          

1) kajian teori, 2) kajian empiris, 3) kerangka berpikir, dan 4) hipotesis tindakan. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

2.1 Kajian Teori 

Dalam rangka memperkuat kegiatan penelitian tindakan kelas, kajian teori 

sebagai acuan dalam mengadakan perbaikan pembelajaran. Peneliti mencari dan 

menelaah pendapat dari para ilmuwan, agar bisa membantu memecahkan masalah-

masalah yang sering dihadapi dalam pembelajaran. Peneliti menggunakan beberapa 

kajian teori sebagai acuan dalam membahas hasil penelitian. Teori atau konsep yang 

menjadi landasan bagi peneliti  adalah sebagai berikut : 

 

2.1.1 Aktifitas Belajar  

Menurut Alwi (2002 : 23), aktifitas adalah keaktifan atau kegiatan. Mulyono 

(2001 : 26 dalam shvoong, 2011) aktivitas artinya kegiatan atau  keaktifan. Segala 

sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non 

fisik, merupakan suatu aktifitas. Menurut Hamalik (2001: 28 dalam shvoong, 2011) 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan 

lingkungan. Aspek tingkah laku tersebut adalah: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, 
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keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti 

dan sikap.  

Berdasarkan pengertian aktivitas belajar menurut ketiga ahli diambil 

kesimpulan bahwa  aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan 

dalam proses interaksi guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. 

Kegiatan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator 

adanya keinginan siswa untuk belajar. 

Menurut Bell Gredler (Winataputra, 2007:1.5) mengatakan bahwa belajar 

adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam 

competencies, Skills, and atitudes. Dengan belajar aktif, melalui partisipasi dalam 

setiap kegiatan pembelajaran, akan terlatih dan terbentuk kompetensi yaitu 

kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu yang sifatnya positif yang pada akhirnya 

akan membentuk life skill sebagai bekal hidup dan penghidupannya.  

Belajar menurut Fontana (1981 dalam Winataputra, 2007:1.8), adalah suatu 

proses perubahan relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. 

Gagne (1985 dalam Slameto, 2003 : 13), memberikan dua definisi belajar yaitu : (1) 

belajar sebagai suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku, (2) belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi.  

Gagne (1985 dalam Winataputra, 2007:1.8), menyatakan belajar adalah suatu 

perubahan dalam kemampuan yang bertahan lama dan bukan berasal dari proses 

pertumbuhan.  

Berdasarkan pengertian belajar dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku, pengetahuan dan keterampilan 
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yang diperoleh dari instruksi dan pengalaman. Belajar ini dapat berupa peningkatan 

intelegensi atau penguasaan suatu kompetensi yang membuat seseorang mengalami 

perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini akan membedakan pengalaman  

seseorang sebelum dan sesudah belajar.  

Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi antara guru dan siswa  dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang 

dimaksudkan penekanannya ada pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif. Belajar aktif merupakan 

suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental 

intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Keaktifan siswa selama proses belajar 

mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk 

belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku 

seperti: sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang 

diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain 

sebagainya. 

Hamalik (2001:17 dalam shvoong, 2011)  mengatakan bahwa pengajaran yang 

efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau 

melakukan aktivitas sendiri.  Selanjutnya Hamalik mengatakan penggunaan aktivitas 

besar nilainya dalam pembelajaran, sebab dengan melakukan aktivitas pada proses 

pembelajaran, siswa dapat mencari pengalaman sendiri, memupuk kerjasama yang 

harmonis antar siswa, siswa dapat bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri, 

siswa dapat mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis, dapat mengembangkan 

seluruh aspek pribadi siswa, suasana belajar menjadi lebih hidup, sehingga kegiatan 
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yang dilakukan selama pembelajaran menyenangkan bagi siswa.  

Menurut Djamarah (2000 : 67 dalam shvoong, 2011)  bahwa belajar sambil 

melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan 

yang didapatkan anak didik lebih tahan lama tersimpan dalam benak anak didik.   

Gie (1985 : 6 dalam shvoong, 2011) mengatakan bahwa keberhasilan siswa 

dalam belajar tergantung pada aktivitas yang dilakukannya selama proses 

pembelajaran.  Aktivitas  belajar adalah segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas 

secara sadar yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan perubahan dalam dirinya, 

berupa perubahan pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya tergantung pada sedikit 

banyaknya perubahan. 

Menurut Rohani (2004 : 96 dalam shvoong, 2011) menyatakan bahwa belajar 

yang berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun 

psikis.  Aktivitas fisik ialah peserta didik giat aktif dengan anggota badan, membuat 

suatu bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau 

hanya pasif.  Kegiatan fisik tersebut sebagai kegiatan yang tampak, yaitu saat peserta 

didik melakukan percobaan, membuat kontruksi model, dan lain-lain. Sedangkan 

peserta didik yang memiliki aktivitas psikis (kejiwaan) terjadi jika daya jiwanya 

bekerja secara optimal atau banyak berfungsi dalam pengajaran seperti: 

mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat, dan sebagainya.  Kegiatan psikis 

akan tampak bila peserta didik sedang mengamati dengan teliti, memecahkan 

persoalan, mengambil keputusan, dan sebagainya. 

 Berdasarkan pengertian belajar menurut Hamalik, Djamarah, Gie dan Rohani 

maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan kegiatan perubahan sikap 

yang terjadi karena adanya stimulus atau dorongan yang menimbulkan respons atau 



18 
 

 
 

sikap melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara 

guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Aktivitas yang timbul dari siswa 

akan mengakibatkan terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan 

mengarah pada peningkatan prestasi. Perubahan pengetahuan atau kemahiran yang 

dimiliki dapat berupa peningkatan  intelegensi, dan atau penguasaan sebuah 

kompetensi tergantung pada sedikit banyaknya perubahan. 

Mengenai jenis-jenis aktivitas (Paul B. Diedrich dalam Sardirman, 1994:   100 

dalam shvoong, 2011), membuat suatu daftar yang berisi 177 macam kegiatan siswa 

yang digolongkan kedalam 8 kelompok yaitu:  

(1) Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, memper-

hatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

(2) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan, wawancara, diskusi, interupsi.  

(3) Listening activities, sebagai contoh, mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato.  

(4) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan laporan, angket, 

menyalin.  

(5) Drawing activities, misal: menggambar, membuat grafik, peta, diagram.  

(6) Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain:  melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak.  

(7) Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggap, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

(8) Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira, 
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bersemangat, bergairah, berani, tenang dan merasa gugup.  

Asas  aktivitas digunakan dalam semua jenis metode mengajar, baik metode 

mengajar di dalam kelas maupun metode mengajar di luar kelas.   Penggunaannya 

dilaksanakan dalam bentuk yang berlainan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

dan disesuaikan dengan orientasi sekolah dan jenis kegiatan pembelajarannya. 

Berdasarkan teori-teori yang sudah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa 

dalam kegiatan belajar, subjek didik atau siswa harus aktif berbuat dan diperlukan 

adanya aktivitas dalam belajar.  Tanpa aktivitas, belajar tidak akan berlangsung 

dengan baik.  Seperti yang dikemukakan oleh bahwa  pada prinsipnya belajar adalah 

berbuat untuk mengubah tingkah laku jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar 

kalau tidak ada aktivitas.  Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang 

sangat penting di dalam interaksi  belajar mengajar. Aktivitas belajar merupakan 

serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa selama proses 

pembelajaran.  Siswa dengan melakukan berbagai aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran diharapkan dapat membangun pengetahuannya sendiri tentang suatu 

konsep dengan bantuan guru.  Aktivitas siswa yang diamati selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung dibatasi pada ruang lingkup. 

2.1.2 Hasil Belajar  

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2003:2). Belajar diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat interaksi individu 

dengan limgkungan, artinya seseorang dikatakan telah belajar jika dapat melakukan 

sesuatu yang tidak dapat dilakukan sebelumnya. 



20 
 

 
 

Menurut Sudjana (2000:102 dalam Indramunawar, 2011) hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku seseorang melalui proses belajar, sedangkan 

perubahan tersebut harus dapat digunakan untuk meningkatkan penampilan diri 

dalam kehidupan. 

De Cecco & Crawford (1977 dalam Sumiati, 2009 : 38) menyatakan bahwa 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan sebagainya yang dimiliki 

seseorang tidak dapat diidentifikasi karena ini hanya merupakan kecenderungan 

perilaku saja. Hal ini dapat diidentifikasi bahkan dapat diukur dari penampilan 

(behavioral performance). Penampilan ini dapat berupa kemampuan menjelaskan, 

menyebutkan sesuatu, atau melakukan suatu perbuatan. Jadi kita dapat 

mengidentifikasi hasil belajar melalui penampilan. Individu dikatakan telah menjalani 

proses belajar jika pada dirinya hanya ada perubahan dalam kecenderungan perilaku. 

Menurut Wingo (1977 dalam Sumiati, 2009 : 40) hasil belajar sepatutnya 

menjangkau banyak segi. Artinya dalam proses belajar banyak segi yang sepatutnya 

dicapai sebagai hasil belajar yang meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang 

konsep. Begitu pula kemampuan menerapkan konsep, kemampuan menjabarkan dan 

menarik kesimpulan serta menilai kemanfaatan suatu konsep, menyenangi dan 

memberi respon positif terhadap sesuatu yang dipelajari dan diperoleh kecakapan 

melakukan suatu kegiatan tertentu. Hasil belajar diperoleh pula melalui pengalaman. 

Artinya pemahaman dan struktur kognitif dapat diperoleh seseorang melalui 

pengalaman melakukan suatu kegiatan atau dikenal dengan istilah learning by doing 

yaitu belajar dengan jalan melakukan suatu kegiatan. 

Menurut Haling (2007 dalam  redberrychemistry, 2011) hasil belajar adalah 

istilah yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh 
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seseorang setelah melakukan tes hasil belajar. Hasil belajar yang diperoleh oleh 

seseorang dapat dijadikan sebagai indikator tentang kemampuan, kesanggupan, 

penguasaan seseorang tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap atau nilai yang 

dimiliki oleh orang itu dalam kegiatan belajar  

Arikunto (2005 dalam  redberrychemistry, 2011) mengemukakan bahwa hasil 

belajar seringkali diasumsikan sebagai cermin kualitas suatu sekolah. Dari hasil 

belajar yang diperoleh, guru akan mengetahui apakah metode serta media yang 

digunakan sudah tepat atau belum. Jika sebagian besar siswa memperoleh angka yang 

kurang baik pada kegiatan pembelajaran yang diadakan, kemungkinan disebabkan 

oleh pendekatan atau metode dan media yang digunakan guru kurang tepat. Apabila 

terjadi hasil belajar siswa kurang baik, maka guru harus mawas diri dan mencoba 

mencari metode dan media lain dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

  Simpulan dari beberapa teori para ahli bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil 

belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai 

suatu tujuan pembelajaran. Hal ini dapat tercapai apabila siswa sudah memahami 

belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. Hasil belajar 

diperoleh pula melalui pengalaman, artinya pemahaman dan struktur kognitif dapat 

diperoleh seseorang melalui pengalaman melakukan suatu kegiatan. Individu 

dikatakan telah menjalani proses belajar jika pada dirinya hanya ada perubahan dalam 

kecenderungan perilaku. Seseorang dikatakan telah belajar jika dapat melakukan 

sesuatu yang tidak dapat dilakukan sebelumnya. 

Menurut Bloom, dkk (Sudjana, 2004 dalam redberrychemistry, 2011) 

mengklasifikasikan hasil belajar tiga domain atau ranah yaitu ranah kognitf, 
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psikomotor dan sikap. Ranah kognitif menaruh perhatian pada pengembangan 

kapabilitas dan keterampilan intelektual, ranah psikomotor berkaitan dengan 

kegiatan-kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik, ranah sikap berkaitan 

dengan pengembangan perasaan, sikap, nilai dan emosi.  

Dapat diasumsikan bahwa untuk menghasilkan ketiga ranah hasil belajar 

tersebut sedikit banyak ditentukan atau dipengaruhi faktor internal seperti 

pengetahuan. Prasyarat atau kemampuan awal dari masing-masing kategori hasil 

belajar yang telah dimiliki oleh siswa yang berkaitan dengan kapabilitas atau 

keterampilan yang sedang dipelajari. 

Kegiatan belajar dan pembelajaran memunculkan sebuah hasil belajar. Menurut 

Susilana (2000:1), sesuatu dikatakan sebagai hasil belajar jika memenuhi ciri-ciri 

berikut : (1) belajar sifatnya disadari, dalam hal ini siswa merasa dirinya sedang 

belajar, timbul dalam dirinya motivasi untuk memiliki pengetahuan yang diharapkan, 

sehingga tahapan-tahapan dalam belajar sampai pengetahuan itu dimiliki secara 

permanen (retensi) betul-betul disadari sepenuhnya,  (2) hasil belajar diperoleh 

dengan adanya proses, dalam hal ini pengetahuan diproleh tidak secara spontanitas, 

instant, namun bertahap (sequensial). 

Menurut Hamalik (2001 dalam  Indramunawar, 2011) hasil belajar adalah bila 

seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti jadi mengerti.  

Menurut Gagne (1977 dalam Ella, 2007 : 98), menyarankan kinerja hasil belajar 

dikelompokkan dalam lima kategori meliputi keterampilan intelektual, strategi 

kognitif, informasi verbal, ketrampilan psikomotor dan sikap. Penggunaan kategori 

tersebut untuk memudahkan perbaikan terhadap ketepatan tujuan, penentuan sistem 
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pembelajaran, dan perencanaan kondisi belajar yang diperlukan untuk pembelajaran 

yang berhasil.  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan 

berulang-ulang yang akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak 

akan hilang selama-lamanya. Hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi 

individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi, sehingga akan 

mengubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik. Ukuran 

yang menyatakan taraf kemampuan, berupa penguasaan ilmu, kecakapan yang 

diperoleh oleh seseorang sebagai hasil dari sesuatu yang dipelajarinya dalam jangka 

waktu tertentu, dan akan dipengaruhi oleh intelegensi dan kemampuan awal siswa. 

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa merupakan ukuran berhasil tidaknya kegiatan 

belajar mengajar. 

Pada pelaksanaan pembelajaran, pengukuran hasil belajar bertujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah selesai mengikuti 

suatu kegiatan belajar. Kegiatan pengukuran umumnya guru menggunakan tes 

sebagai alat ukur. Hasil pengukuran itu berbentuk angka yang dapat memberikan 

gambaran tentang tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Angka 

atau skor sebagai hasil pengukuran mempunyai makna jika dibandingkan dengan 

patokan sebagai batas yang menyatakan bahwa siswa telah menguasai materi 

pelajaran secara tuntas.   
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2.1.3 Unsur-unsur Cerita 

Dalam sebuah cerita terdapat beberapa unsur yang mendukung cerita. Struktur 

cerita dibentuk dari unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik. Pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah dasar materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita disajikan lebih 

sederhana. Penulis lebih mengkaji pada unsur instrinsik cerita seperti : tema, tokoh, 

watak, alur, setting (latar) dan amanat. Beberapa teori atau konsep yang menjadi 

rujukan bagi penulis sebagai berikut : 

(1) Tema 

Tema adalah pokok pikiran dasar cerita yang dipakai sebagai dasar mengarang 

(Alwi, 2002 : 1164). Tema sebagai inti atau ide dasar suatu cerita.  Dari dasar itulah 

cerita dibangun oleh pengarangnya dengan memanfaatkan unsur-unsur instrinsik 

seperti alur, tokoh dan latar. Menurut Kosasih (1994 : 251) tema merupakan pangkal 

tolak pengarang dalam menceritakan dunia rekaan yang diciptakannya  

Kesimpulannya tema merupakan gagasan, ide, atau pikiran utama yang 

mendasari suatu cerita, sesuatu yang menjiwai cerita, atau sesuatu yang menjadi 

pokok masalah dalam cerita. Tema merupakan jiwa dari seluruh bagian cerita. Karena 

itu, tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Tema ada yang dinyatakan 

secara eksplisit atau disebutkan dan ada pula yang dinyatakan secara implisit atau 

tanpa disebutkan tetapi dipahami. 

(2) Amanat 

Amanat  menurut Vita (2010) adalah pesan yang ingin disampaikan oleh 

pengarang terhadap pembaca melalui karyanya, yang akan disimpan rapi dan 

disembunyikan pengarang dalam keseluruhan cerita.  
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Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh 

pengarang melalui karyanya. Sebagaimana tema, amanat dapat disampaikan secara 

implisit yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku 

atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang cerita berakhir, dan dapat pula 

disampaikan secara eksplisit yaitu dengan penyampaian seruan, saran, peringatan, 

nasehat, anjuran, atau larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. 

(3) Tokoh 

Tokoh adalah orang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam berbagai 

peristiwa cerita. Pada umumnya tokoh berwujud manusia, namun dapat pula 

berwujud binatang atau benda yang diinsankan. Ada dua macam tokoh dalam sebuah 

cerita menurut Vita (2010), yaitu: (1) tokoh protagonis, yaitu tokoh yang 

membawakan perwatakan positif atau menyampaikan nilai-nilai positif, (2) tokoh 

antagonis, yaitu tokoh yang membawakan perwatakan yang bertentangan dengan 

protagonis atau menyampaikan nilai-nilai negatif, (3) tokoh tambahan : tokoh yang 

tidak memegang peranan dan tidak mengucapkan sepatah katapun, bahkan dianggap 

tidak penting sebagai individu.  

(4) Watak 

Watak adalah sifat, perangai, kelakuan tokoh (Tugino, 2011). Watak menurut 

Vita (2010) adalah kebiasaan atau perilaku tokoh dalam cerita. Watak tokoh yang 

beragam menjadikan cerita lebih hidup seperti peristiwa sebenarnya. Untuk  

mengetahui watak tokoh dapat dilihat dari : (1) watak tokoh sudah disebutkan oleh 

pengarangnya, (2) kebiasaan tokoh, (3) melalui kata-kata yang diucapkan tokoh. 

(5) Alur (Plot) 

Alur menurut Tugino (2010) adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam 
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cerita. Alur merupakan pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab 

akibat. Alur dapat disusun berdasarkan dua hal, yaitu: (1) alur maju adalah rangkaian 

peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang 

bergerak ke depan terus. Dimana cerita bergerak dari suatu titik dan kemudian 

berkembang sampai klimaks dan akhir atau penyelesaian cerita tersebut, (2) alur 

mundur adalah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan 

waktu kejadian atau cerita yang bergerak mundur.  

Cerita dimulai dari suatu situasi yang merupakan akibat dari runtutan peristiwa 

sebelumnya. Penceritaan bergerak mundur mengurai setiap peristiwa yang menjadi 

penyebab situasi akhir tersebut. Berdasarkan urutan waktu terjadinya, berdasarkan 

hubungan sebab akibat, berdasarkan tema cerita. Alur yang demikian disebut alur 

tematik. Dalam cerita yang beralur tematik, setiap peristiwa seolah-olah berdiri 

sendiri. Kalau salah satu episode dihilangkan cerita tersebut masih dapat dipahami. 

(6) Latar  

Latar adalah bagian dari sebuah cerita yang isinya melukiskan tempat cerita 

terjadi dan menjelaskan kapan cerita itu berlaku (Vita, 2010). Macam-macam latar: 

(1) latar tempat seperti di rumah, di sekolah, di jalan, (2) latar waktu seperti pagi hari, 

siang hari, sore hari, (3) latar suasana seperti sedih, senang, tegang. 

Pengertian latar (Tugino, 2011) adalah bagian dari sebuah cerita yang isinya 

melukiskan tempat cerita terjadi dan menjelaskan kapan cerita itu berlaku. Latar 

adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, 

suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar dapat dibedakan ke dalam 

tiga unsur pokok, yaitu : (1) latar tempat, mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa 

yang diceritakan dalam sebuah cerita, (2) latar waktu, berhubungan dengan masalah 
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‘kapan’ terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerita, (3) latar 

sosial, mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di 

suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Latar sosial bisa mencakup 

kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan 

bersikap, serta status sosial. 

 

2.1.4 Hakikat Media  

Kata “media” berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”. Secara harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. 

Akan tetapi sekarang kata tersebut digunakan, baik untuk bentuk jamak maupun 

tunggal (Susilana, 2009 : 6). Arti media menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster 

dan spanduk (Alwi, 2002 : 726). Menurut Sadiman (2009 : 6) mengatakan media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. 

Menurut Heinich (1993 dalam  Susilana, 2009 : 6), media merupakan alat 

saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata "medium" yang secara harfiah berarti "perantara" yaitu 

perantara sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver). Heinich 

mencontohkan media ini seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak (printed 

materials), komputer, dan instruktur. Contoh media tersebut bisa 

dipertimbangkan sebagai media pembelajaran jika membawa pesan-pesan 

(messages) dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Heinich juga 

mengaitkan hubungan antara media dengan pesan dan metode (methods).  
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media merupakan perantara 

yang menghubungkan pihak pengirim atau penyalur informasi dari sumber informasi 

kepada penerima informasi, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan 

akurat.  

Banyak organisasi yang memberikan batasan mengenai pengertian media. 

Menurut Susilana (2009 : 6) mengemukakan bahwa media adalah sebagai berikut: (1) 

segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan 

(AECT), (2) sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual termasuk 

teknologi perangkat kerasnya (NEA), (3) alat untuk memberikan perangsang bagi 

siswa supaya terjadi proses belajar (Briggs), teknologi pembawa pesan yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.  

Menurut Susilana (2009 : 6 ) para pakar yang memberikan batasan mengenai 

pengertian media, antara lain : (1) media adalah perluasan dari guru (Schram : 1982), 

(2) segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar (Miarso : 

1989). 

Berdasarkan pengertian media di atas dapat disimpulkan bahwa istilah media 

berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah 

berarti perantara atau pengantar. Pengertian umumnya adalah segala sesuatu yang 

dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. 

Media adalah suatu alat yang digunakan dalam proses mengajar yang berupa 

perangkat keras maupun lunak berfungsi untuk menyampaikan dan memperjelas 

materi untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.  
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2.1.5 Media Pembelajaran 

Menurut Schram (1982 dalam Susilana, 2009 : 6), media pembelajaran adalah 

teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

Sarana fisik untuk untuk menyampaikan isi (materi pembelajaran) seperti buku, film, 

slide, dan sebagainya. Sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang 

dengar termasuk teknologi perangkat kerasnya.  

Menurut Mustikasari (2008 dalam articles, 2011) media pembelajaran adalah 

media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam 

mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar 

atau siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu 

bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika program media 

itu didesain dan dikembangkan guru secara baik, maka fungsi itu akan dapat 

diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru.  

Menurut Susilana (2009 : 10) media pembelajaran merupakan bagian integral 

dari keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini mengandung pengertian bahwa media 

pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi 

saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi 

belajar yang diharapkan.  

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media 

seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru sebagai fasilitator 

dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari 

bagaimana menerapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian 

tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Pada kenyataannya media 

pembelajaran masih sering terabaikan dengan berbagai alasan, antara lain: 
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terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulit mencari media yang 

tepat, tidak tersedianya biaya, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika 

setiap guru telah mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengenai media 

pembelajaran. 

Media pembelajaran banyak jenis dan macamnya. Dari yang paling sederhana 

dan murah sampai yang canggih dan mahal. Ada yang dapat dibuat oleh guru sendiri 

dan ada yang diproduksi pabrik. Ada yang sudah tersedia di lingkungan untuk 

langsung dimanfaatkan seperti tumbuhan, hewan, batu, air dan ada pula yang sengaja 

dirancang. Biasanya sekolah-sekolah khususnya sekolah dasar yang berada di desa 

masih menggunakan media sederhana dan sedikit yang menggunakan media moderen 

dan mahal. Keterbatasan dana, letak sekolah yang jauh dari pusat kota merupakan 

beberapa faktor yang menghambat ketersediaan media pembelajaran canggih.  

Beberapa pakar menggolongkan jenis-jenis media dari berbagai sudut pandang. 

Brets (1972 dalam Sadiman, 2009 : 20), mengidentifikasi ciri utama dari media 

menjadi tiga unsur pokok yaitu: suara,visual dan gerak. Visual dibedakan menjadi 

tiga yaitu gambar, garis, dan simbol yang merupakan suatu kontinum dari bentuk 

yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan.  

Brets (1972 dalam Sadiman, 2009 : 20) membedakan antara media siar 

(telecommunication) dan media rekam (recording), sehingga terdapat 8 klasifikasi 

media. Klasifikasi Brets yaitu: (1) media audio visual gerak yaitu media yang dapat 

menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak., 2) media audio visual diam 

yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, (3) audio semi gerak yaitu 

media yang menampilkan suara yang bergerak, (4) media visual bergerak yaitu media 

yang menampilkan gambar yang bergerak, (5) media visual diam adalah media yang 
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menampilkan gambar diam (6) media semi gerak (7) media audio adalah media yang 

hanya mengandalkan kemampuan suara, (8) media cetak. 

Briggs (1970 dalam Sadiman, 2009 : 23), membagi media pembelajaran 

menjadi 13 macam sebagai berikut: (1) objek, (2) model, (3) suara langsung, (4) 

rekaman audio, (5) media cetak, (6) pembelajaran terprogram, (7) papan tulis, (8) 

media transparansi, (9) film rangkai, (10) film bingkai, (11) film, (12) televisi, dan 

(13) gambar.  

Gagne (1970 dalam Sadiman, 2009 : 23) membagi media pembelajaran menjadi 

7 macam sebagai berikut: (1) benda untuk didemonstrasikan, (2) komunikasi lisan, 

(3) media cetak, (4) gambar diam, (5) gambar gerak, (6) film bersuara, (7) mesin 

belajar.  

Mengenai manfaat media dalam pembelajaran, Kemp dan Dayton (1985 dalam 

Susilana, 2009 : 9) peran media dalam proses pembelajaran dapat memberikan 

kontribusi seperti: penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih berstandar, 

pembelajaran lebih menarik dan interaktif dengan menerapkan teori belajar, waktu 

pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek, kualitas pembelajaran dapat 

ditingkatkan, sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan, peran guru berubah kearah yang positif. 

Menurut Mustikasari (2008) secara umum manfaat media pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran 

lebih afektif dan efisien. Secara lebih khusus manfaat media pembelajaran adalah: (1)  

penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, (2) proses pembelajaran 

menjadi lebih jelas dan menarik. (3) proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, (4) 

efisiensi dalam waktu dan tenaga, (5) meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, (6) 
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media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, (7) 

media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, (8) 

mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif.  

Simpulan dari pendapat beberapa ahli diatas bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi dari guru ke 

siswa, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa dan 

pada akhirnya dapat menjadikan siswa melakukan kegiatan belajar. Tujuan belajar 

akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal 

mungkin dengan bantuan media pembelajaran. Penafsiran yang berbeda antar guru 

dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara 

siswa dimanapun berada.  

Media juga memungkinkan terjadinya komukasi dua arah secara aktif, 

sedangkan tanpa media guru cenderung bicara satu arah. Media pembelajaran dapat 

membantu siswa menyerap materi belajar lebih mandalam dan utuh. Menampilkan 

informasi melalui suara, gambar, gerakan dan warna, baik secara alami maupun 

manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi 

lebih hidup, tidak monoton dan tidak membosankan. 

Media dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan 

kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung 

seorang guru. Guru dapat berbagi peran dengan media, sehingga banyak memiliki 

waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu 

kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian dan memotivasi belajar.  

Dalam penelitian ini media yang dimanfaatkan dalam pembelajaran menyimak 
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adalah media audio visual. Media audio visual adalah media yang memberi informasi 

melalui apa yang dilihat dan didengar. Media audio visual yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa Video Compact Disc. Media Video Compact Disc merupakan 

perpaduan antara media suara (audio) dan media gambar (visual) yang dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Media ini mampu 

memudahkan siswa dalam memahami materi simakan dan menarik minat siswa untuk 

belajar.  

 

2.1.6 Media Audio Visual 

Proses pembelajaran dengan menggunakan media audio visual dapat diperoleh 

pengalaman yang lebih banyak, mengesankan, lebih jelas dan kongkrit. Menurut 

Susilana (2009 : 10) media audio visual mempunyai nilai dan manfaat sebagai 

berikut: (1) membuat kongkret konsep-konsep yang abstrak, (2) mampu 

menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam 

lingkungan belajar. (3) menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil. (4) 

memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat.  

Jadi media audio visual mampu menghadirkan konsep abstrak maupun kongkret  

yang sulit dihadirkan secara nyata pada peserta didik misalnya pada saat guru 

menjelaskan binatang-binatang buas seperti harimau, menyampaikan gambaran 

tentang kapal udara atau menampilkan objek kecil seperti bakteri, gerakan 

pertumbuhan kecambah atau memperlihatkan lintasan anak panah. 

Menurut Sadiman (2009 : 74), media audio visual mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan media audio visual antara lain: (1) menarik perhatian untuk 
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periode-periode yang singkat dari rangsangan luar lainnya, (2) gambar proyeksi bisa 

dibekukan untuk diamati dengan seksama., (3) ruangan tidak perlu digelapkan waktu 

menggunakannya, (4) menghemat waktu dan rekaman dapat dipakai berulang-ulang.  

Menurut keterangan diatas media audio visual tidak hanya disajikan dalam 

bentuk suara, tetapi juga didukung oleh gambar yang menarik perhatian siswa, 

sehingga mempermudah pemahaman siswa dalam menyimak dongeng. Guru bisa 

mengatur dimana dia akan menghentikan gerakan gambar tersebut. Kontrol 

sepenuhnya di tangan guru. 

Menurut Sadiman (2009 : 74) kekurangan pada media audio visual adalah: (1) 

memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks sehingga sekolah-sekolah jarang 

mempunyai media audio visual, (2) sifat komunikasinya bersifat satu arah dan harus 

diimbangi dengan pencairan bentuk umpan balik yang lain, (3) kurang mampu 

menampilkan detail objek yang disajikan secara sempurna. 

Admin (2009) mengklasifikasikan  media audio  visual sebagai berikut : (1) 

media video, merupakan salah satu jenis media audio visual, selain film. Yang 

banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, biasa dikemas dalam bentuk 

VCD, (2) media komputer, media ini memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh 

media lain. Selain mampu menampilkan teks, gerak, suara dan gambar, komputer 

juga dapat digunakan secara interaktif, bukan hanya searah. Bahkan komputer yang 

disambung dengan internet dapat memberikan keleluasaan belajar menembus ruang 

dan waktu serta menyediakan sumber belajar yang hampir tanpa batas. 

Media audio visual yang digunakan dalam penelitian ini berupa Video Compact 

Disc. Media Video Compact Disc merupakan perpaduan antara media suara (audio) 

dan media gambar (visual) yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi 
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pembelajaran. Narasi yang disampaikan pada pembelajaran berupa dongeng atau 

cerita rakyat yang berbentuk kepingan disk. Media audio visual mampu memudahkan 

siswa dalam memahami materi menyimak dan menarik minat siswa untuk belajar. 

Media VCD mempunyai dua perangkat, yaitu perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software). Adapun perangkat keras dari VCD adalah player atas alat 

yang memproses perangkat lunak ke dalam tampilan gambar. Sedangkan, perangkat 

lunaknya adalah berupa kepingan disk, yang berisi data yaitu berita. Selain player dan 

kepingan disk, terdapat alat yang membantu fungsi player dan kepingan disk  dalam 

menampilkan gambar, yaitu televisi. 

Penggunaan media audio visual dalam proses pembelajaran menyimak cerita 

anak diharapkan dapat mempertinggi proses dan hasil pembelajaran sehingga 

kompetensi mengidentifikasi unsur cerita ini benar-benar dikuasai siswa. Siswa 

menjadi mudah dalam menjelaskan tokoh, perwatakan, latar, tema dan amanat karena 

media audio visual tidak hanya mengeluarkan suara tetapi didukung oleh gambar, 

sehingga mempermudah pemahaman siswa dalam menyimak cerita anak. Selain itu, 

menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna, bervariasi dan menarik.  

 

2.2 Kajian Empiris 

Dalam kajian empiris, peneliti mengkaji beberapa artikel ilmiah dan penelitian 

relevan yang berguna sebagai sumber referensi dalam penelitian. Artikel ilmiah yang 

mengkaji penggunaan media audio visual sebagai media pembelajaran telah banyak 

ditulis dan dikaji oleh banyak pakar penelitian. Penggunaan media audio visual dalam 

kegiatan pembelajaran menarik sebagai bahan kajian dan penelitian. Beberapa artikel 

ilmiah yang mengkaji penggunaan media audio visual sebagai media pembelajaran 
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adalah  artikel Ardiani Mustikari yang berjudul Mengenal Media Pembelajaran dan 

David Reiss yang berjudul Video-based multimedia designs: A research study testing 

learning affectiveness. 

Mustikari (2008) menuliskan media sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. 

Pembelajaran adalah usaha guru untuk menjadikan siswa melakukan kegiatan belajar. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

informasi dari guru ke siswa sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan minat siswa dan pada akhirnya dapat menjadikan siswa melakukan kegiatan 

belajar. Manfaat media pembelajaran tersebut adalah: penyampaian materi 

pembelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan 

menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan 

tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, memungkinkan proses belajar 

dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, menumbuhkan sikap positif siswa 

terhadap materi dan proses belajar serta mengubah peran guru ke arah yang lebih 

positif dan produktif. 

Reiss (2001)  menulis artikel tentang studi penggunaan media audio visual 

dalam proses pembelajaran. Reiss mengkaji penelitian yang dilakukan oleh Meyer 

seorang Profesor Asisten Produksi Video dan Desain di Universitas Towson Media 

Elektronik dan Film Departemen Kanada. Menurut Mayer (2001 dalam Reiss, 2011) 

mengemukakan tentang mapan kognitif pembelajaran multimedia, sebagai berikut: 

Mayer’s work is based on a learner-centered approach, which begins 
with an understanding of how human cognition works and focuses on 
the use of multimedia to enhance human learning. Some of the key 
findings and techniques leading to effective practice and models that 
relate to the present study include: Spoken narration combined with an 



37 
 

 
 

onscreen visual guide that does not split the attention of the learner, but 
in fact can enhance the experience in certain instances.  onset of 
pictures and animation is more effective for learning than static pictures 
alone, presumably by directing the learner’s attention and focus to 
specific elements in the visual display. 
 

Dari pengertian diatas, Mayer mendasarkan pada pendekatan pembelajaran 

berpusat. Dimulai dengan pemahaman bagaimana kognisi manusia bekerja dan 

berfokus pada penggunaan multimedia untuk meningkatkan proses belajar 

manusia. Beberapa temuan kunci dan teknik yang mengarah ke praktek efektif dan 

model yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi penyampaian narasi 

dikombinasikan dengan panduan visual pada layar yang tidak memecah perhatian 

peserta didik Hao tersebut sebenarnya dapat meningkatkan pengalaman dalam kasus 

tertentu. Gambar dan animasi lebih efektif untuk belajar daripada gambar statis saja, 

dengan  cara mengarahkan perhatian pelajar dan fokus ke elemen tertentu dalam 

tampilan visual.  

Artikel Mustikasari dan Reiss memiliki persamaan pandangan tentang manfaat 

media dalam merangsang kognisi manusia dan berfokus pada penggunaan media 

untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Perbedaannya adalah artikel 

Mustikasari lebih menyoroti manfaat media pembelajaran secara umum sedangkan 

David Reiss lebih mengkaji peranan multimedia dalam proses pembelajaran secara 

mendalam melalui penelitian. 

Selain artikel ilmiah peneliti juga mengkaji penelitian relevan lainnya yang 

dapat dijadikan acuan dalam penelitian. Penelitian tentang keterampilan menyimak 

dan mengidentifikasi unsur cerita menggunakan media audio visual telah banyak 

dilakukan. Akan tetapi masih menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut lagi, 

baik penelitian yang bersifat melengkapi maupun yang bersifat baru. Beberapa 
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penelitian yang dapat dijadikan kajian adalah penelitian Vina Kristanti, Rochati, dan 

Riadi Suhendra. 

Vina Kristanti (2001) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Mengidentifikasi Unsur-unsur Cerita Anak Melalui Media Audio Siswa 

Kelas V SDN Pagerwojo 01 Kabupaten  Blitar. Hasil penelitian yang dilakukan 

selama dua siklus pembelajaran menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak secara bertahap. Persentase siswa tuntas 

pada pratindakan sebesar 40%, siklus I 53,33%, dan siklus II 86,67%.  

Dari hasil penelitian Vina Kristianti dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran melalui media audio dapat meningkatkan keterampilan 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak siswa kelas V SDN Pagerwojo 01 

Kabupaten  Blitar. Penelitian Vina Kristianti terdapat persamaan yaitu pada bahan 

materi menyimak dan subjeknya. Perbedaannya pada penelitian Vina Kristanti 

menggunakan media audio sedangkan peneliti menggunakan media audio visual. 

Rochati (2011) melakukan penelitian yang berjudul Penggunaan Media Audio 

Visual Meningkatkan Keterampilan Menyimak Dongeng pada Siswa Kelas V SD 02 

Sikayu Comal Pemalang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan 

kelas yang dilakukan dalam dua siklus dengan subjek penelitian siswa kelas V SD 

Negeri 02 Sikayu Comal Pemalang. Pengumpulan data siklus I dan siklus II dengan 

menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik tes yang digunakan peneliti berupa tes 

pilihan ganda. Teknik nontes berupa observasi dan performansi guru. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Kedua teknik 

tersebut dianalisis dengan membandingkan hasil tes siklus I dan siklus II. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I dan siklus II. Nilai tes 
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pratindakan sebesar 60,8 termasuk dalam kategori cukup, sedangkan nilai rata-rata 

pada siklus I mencapai 72,6 termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian 

peningkatan nilai rata-rata keterampilan menyimak dari pratindakan ke siklus I 

sebesar 11,8 poin atau sebesar 19,4%. Pada siklus II nilai rata-rata mencapai 77,8 

mengalami peningkatan sebesar 5,2 poin atau 7,2%. Sementara itu, peningkatan dari 

nilai target sebesar 15,9.  

Simpulan peneliti adalah keterampilan menyimak dongeng siswa kelas V SD 

Negeri 02 Sikayu Comal Pemalang meningkat setelah menggunakan media audio 

visual.  Dari penelitian Rochati terdapat persamaan yaitu pada media dan subjeknya. 

Perbedaannya pada bahan materi menyimak, penelitian Rochati meningkatkan 

keterampilan menyimak dongeng sedangkan peneliti mengidentifikasi unsur cerita 

anak.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Riadi Suhendra (2010) dengan judul 

Peningkatan kemampuan mengidentifikasi unsur cerpen yang diperdengarkan dengan 

metode peta-pikiran siswa kelas X SMA Negeri 8 Malang tahun 2010/2011. 

Peningkatan hasil pembelajaran siswa dalam mengidentifikasi unsur intrinsik dan 

ekstrinsik cerita terlihat dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa yang telah mencapai 

nilai Standar Ketuntasan Minimal SMA Negeri 8 malang untuk mata pelajaran 

Bahasa Indoesia. Pada siklus I nilai rata-rata yang diproleh 61.7. sedangkan siklus II 

nilai rata-rata yang diperoleh 90.45. berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

pada sisklus I dan siklus II mengalami peningkatan, presentase kenaikan sebesar 

46.6%, dapat dikemukakan bahawa presentasi kenaikan dari nilai rata-rata siswa 

dikatakan telah melebihi Standar Ketuntasan Minimal 75 untuk pelajaran Bahasa 

Indonesia SMA Negeri 8 Malang.  
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Dapat disimpulkan bahwa metode peta pikiran dapat meningkatkan 

pembelajaran mengidentifikasi unsur cerita yang diperdengarkan melalui rekaman. 

Dari hasil penelitian terdapat persamaan yaitu bahan materi menyimak 

mengidentifikasi unsur cerita. Perbedaannya pada media dan subjeknya, pada 

penelitian Riadi Suhendra menggunakan media audio pada siswa SMA, sedangkan 

peneliti menggunakan media audio visual pada siswa Sekolah Dasar. 

Berdasarkan pengamatan peneliti tentang kajian terdahulu yang berkenaan 

dengan penelitian tentang keterampilan mengidentifikasi unsur cerita yang 

menggunakan media audio visual di SD sampai sekarang jarang dilakukan. Kajian 

terdahulu lebih banyak mengupas mengenai media pembelajaran yang hanya 

menggunakan media audio atau media visual saja. Sehingga peneliti mencoba untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggabungkan kedua media tersebut 

yaitu media audio visual. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Tujuan pembelajaran bahasa adalah membantu siswa mengembangkan 

keterampilan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulis. Salah satu keterampilan 

siswa yang mendasar adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak 

berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat maupun di 

sekolah. Keterampilan menyimak memiliki pengaruh terhadap keterampilan 

berbahasa lainnya seperti berbicara, menulis dan membaca.  

Keterampilan menyimak akan mempengaruhi hasil belajar yang dicapai siswa. 

Keterampilan menyimak di sekolah dasar perlu ditingkatkan, karena dengan 

keterampilan menyimak yang baik, siswa akan memiliki dan mengaplikasikan 
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keterampilan-keterampilan berbahasa yang baik pula. Selain itu, siswa diharapkan 

akan mencapai hasil belajar yang lebih maksimal.  

Aktifitas dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Panggung 11 Kota Tegal 

pada kegiatan menyimak dari cerita yang diperdengarkan tanpa media pembelajaran 

hasilnya belum maksimal. Ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah faktor 

ekternal yaitu penggunaan media pembelajaran.  

Selama ini, media pembelajaran menyimak  yang digunakan guru masih 

terbatas dan belum digunakan secara maksimal. Dalam proses pembelajaran, siswa 

hanya menyimak dari pembacaan teks cerita yang dibacakan oleh guru. Teks cerita 

yang dibacakan menyebabkan siswa mengalami kebosanan dan kurang termotivasi 

untuk belajar menyimak dan akhirnya berpengaruh pada hasil belajar yang kurang 

memuaskan. Masalah yang sama ditemukan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita pada siswa kelas V SD Negeri Panggung 

11 Kota Tegal. 

Mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengharapkan 

guru dapat meningkatkan keterampilan menyimak dengan berkreasi dan 

berinovasi menggunakan berbagai macam pendekatan, metode, media, teknik, 

dan strategi pembelajaran yang berkembang saat ini. Peneliti berkreasi 

menggunakan salah satu media pembelajaran bahasa yang jarang diterapkan di 

sekolah dasar yaitu media audio visual.  

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. Media audio 

visual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti film 
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bingkai suara (sound slides), film rangka suara, dan cetak suara. Media audio 

visual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang 

bergerak seperti film suara dan video-cassette. Fungsi media audio visual diam 

dan media audio visual gerak  berguna mempermudah pemahaman siswa dalam 

menyimak. 

Melalui penggunaan media audio visual diharapkan siswa dapat lebih 

terampil dalam menyimak cerita dan memiliki keterampilan berbahasa lainnya 

(berbicara, menulis membaca). Materi pokok mengidentifikasi unsur cerita anak 

melalui kegiatan menyimak dengan media audio visual dapat benar-benar dikuasai 

siswa dan mempertinggi proses dan hasil pembelajaran. Siswa menjadi mudah dalam 

menjelaskan tokoh, perwatakan, latar, tema dan amanat. Media ini tidak hanya suara 

tetapi didukung oleh gambar, sehingga mempermudah pemahaman siswa dalam 

menyimak cerita. 

 Pembelajaran keterampilan menyimak menggunakan media audio visual 

terkesan menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga siswa lebih bergairah, 

aktif dan bersemangat. Siswa dapat lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran 

yang menarik bagi siswa. Siswa mudah memahami isi yang terkandung dalam 

cerita, mampu mengidentifikasi unsur cerita secara lebih seksama, sehingga hasil 

belajar siswa dapat meningkat.  

Penggunaan media audio visual dapat memberikan dampak positif bagi 

guru yaitu meningkatkan performansi dan keterampilan guru yang berpengaruh 

pada perbaikan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, hipotesis tindakan yang peneliti ajukan 

dalam penelitian ini adalah: “Penggunaan media audio visual dapat meningkatkan 

aktifitas dan hasil belajar materi mengidentifikasi unsur cerita anak pada siswa kelas 

V SD Negeri Panggung 11 Kota Tegal Tahun Pelajaran 2011/2012. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang merupakan bentuk 

kajian yang sistematis, reflektif, dilakukan oleh pelaku tindakan (guru), dan dilakukan 

untuk memperbaiki kondisi pembelajaran. Penelitian tindakan kelas adalah suatu 

penelitian bersiklus yang dilakukan oleh guru berdasar permasalahan riil yang 

ditemui di kelasnya. Langkah-langkahnya yaitu: merancang, melaksanakan, dan 

merefleksikan tindakan secara kolaboratif, partisipatif, dan reflektif mandiri. 

Tujuannya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang meliputi sistem, cara 

kerja, proses, isi, kompetensi dan situasi, sehingga hasil belajar siswa dan kinerja 

guru dapat meningkat. Penelitian tindakan kelas (Wardhani, 2008 : 1.4), merupakan 

penelitian yang dilakukan oleh guru dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, 

dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar 

siswa menjadi meningkat. 

Dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan oleh guru dalam kelasnya melalui langkah merancang, melaksanakan, 

pengamatan dan refleksi. Tujuannya memperbaiki kualitas pembelajaran, sehingga 

hasil belajar siswa menjadi meningkat. Manfaat penelitian tindakan kelas dapat 

membantu guru memperbaiki pembelajaran, membantu guru berkembang secara 

profesional, meningkatkan rasa percaya diri guru serta memungkinkan guru secara 

aktif mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan (Wardhani, 2008 : 1.19). 
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Tindakan dalam penelitian direncanakan pelaksanaannya dalam 2 siklus dan 

setiap siklusnya menggunakan waktu 2 kali pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 

empat kegiatan, yaitu: perencanaan (planing), pelaksanaan (acting), observasi 

(observing), refleksi (reflekting).  

Secara umum pelaksanaan penelitian tindakan kelas dapat dijelaskan dengan 

bagan berikut : 

 

 

Bagan 3.1: Alur penelitian 

Bagan 3.1 diterangkan bahwa pemberian tindakan dalam penelitian tindakan 

kelas direncanakan dengan memperhatikan kondisi sebelumnya. Tindakan yang 

dilakukan adalah pembelajaran dengan menggunakan media audio visual pada setiap 

siklus. Siklus I direncanakan dengan memperhatikan kondisi awal, siklus II 

direncanakan dengan memperhatikan kondisi dan hasil pelaksanaan siklus I, dan bila 

mungkin terjadi dapat dilanjutkan pada siklus III meskipun penelitian tindakan  kelas 

hanya direncanakan dalam 2 siklus.  

Masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti melakukan tes awal untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran menyimak materi pokok 

mengidentifikasi unsur cerita. Hasil tes awal atau nilai prasiklus dan KKM sekolah 

digunakan sebagai pertimbangan penentuan batas ketuntasan penelitian. Nilai prasiklus 

dibandingkan dengan nilai siklus I dan siklus II untuk mengetahui peningkatan aktivitas 

dan hasil belajar siswa pada keterampilan menyimak  cerita melalui media audio visual 

berdasarkan standar ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. 

KONDISI  
AWAL 

 

TINDAKAN PENINGKATAN 
HASIL BELAJAR 
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Permasalahan 

P 
E 
R 
E 
N 
C 
A
N
A
A

Indikator 
Belum

REFLEKSI 

Indikator 
Tercapai

P 
E 
R 
E 
N 
C 
A
N
A
A
N 

Indikator Belum 
Tercapai 

Refleksi Pelaksanaan dan 
Observasi 

Alternatif Pemecahan  
(Rencana Tindakan I) 

Indikator 
Tercapai 

 

Selesai 

SI
K

L
U

S 
I 

Dilanjutkan ke 
SIKLUS II 

P 
E 
R 
E 
N 
C 
A
N
A
A

Indikator 
Belum

REFLEKSI PELAKSANA
AN DAN 
OBSERVASI

Indikator 
Tercapai

SI
K

L
U

S 
I 

P 
E 
R 
E 
N 
C 
A
N
A
A
N 

Indikator belum 
Tercapai 

Refleksi 
Pelaksanaan dan 

Observasi 

Indikator 
Tercapai 

 

Selesai 

SI
K

L
U

S 
II

 

Dilanjutkan ke 
SIKLUS III 

Demikian jelas hubungan antar siklus sangat erat dan saling terkait, karena antar 

siklus sebenarnya merupakan upaya tindakan lanjutan dari tindakan sebelumnya. 

Sistem pelaksanaan antar siklus dijelaskan dengan bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2 : Hubungan antar-Siklus 

Keterangan bagan 3.2, berangkat dari permasalahan yang ditemukan, peneliti 

menentukan alternatif pemecahannya dengan menyusun rencana tindakan yang 

diperlukan. Siklus I meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
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Refleksi meliputi analisis dan penilaian pada proses tindakan siklus I, merupakan 

upaya peneliti untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I. 

Setelah diadakan refleksi diperlukan perencanaan ulang, tindakan ulang, pengamatan 

ulang, dan refleksi ulang untuk siklus II. Jika ada indikator yang belum tercapai pada 

siklus I maka dilanjutkan pada siklus II. 

Siklus I bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menyimak cerita bagi 

siswa, kemudian dipakai sebagai refleksi untuk melakukan siklus II. Siklus II 

meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Siklus II bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan menyimak cerita materi pokok mengidentifikasi unsur 

cerita dengan media audio visual setelah dilakukan perbaikan terhadap proses 

pembelajaran yang didasarkan pada refleksi siklus I. Jika ada indikator yang belum 

tercapai pada siklus II dilanjutkan pada siklus III. Namun jika semua indikator sudah 

tercapai maka penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keterampilan menyimak 

cerita materi pokok mengidentifikasi unsur cerita melaui media audio visual 

dinyatakan selesai. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek yang diteliti adalah siswa kelas V SD Negeri Panggung 11 Kota Tegal 

pada tahun pelajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa sebanyak 35 orang yang terdiri 

dari 17 laki-laki dan 18 perempuan. Peneliti memilih pembelajaran Bahasa Indonesia 

materi pokok mengidentifikasi unsur cerita anak melalui kegiatan menyimak pada 

siswa kelas V SD Negeri Panggung 11 sebagai subjek penelitian berdasarkan 

observasi dan wawancara langsung dengan guru kelas V. Antusias dan hasil belajar 

siswa masih rendah dalam kegiatan menyimak materi pokok mengidentifikasi unsur 
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cerita,  sehingga siswa kelas V digunakan sebagai subjek penelitian. 

Permasalahan materi pokok mengidentifikasi unsur cerita anak melalui kegiatan 

menyimak pada siswa kelas V SD Negeri Panggung 11 Kota Tegal, perlu segera 

diatasi dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan yang dilakukan 

diantaranya pemilihan metode dan media pembelajaran. Pemilihan metode dan media 

pembelajaran yang tepat diharapkan mampu mengembangkan aktivitas dan kreatifitas 

siswa pada proses pembelajaran khususnya materi pokok mengidentifikasi unsur 

cerita anak melalui kegiatan menyimak. 

 

3.3 Tempat Penelitian 

Peneliti mengambil tempat penelitian tindakan kelas di SD Negeri Panggung 11 

yang terletak di desa Panggung kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. SD Negeri 

Panggung 11 berada di tengah-tengah perumahan penduduk yang cukup padat dan 

berada tidak begitu jauh dari jalan raya, sehingga bisa dibilang letak SD cukup 

strategis. 

Latar belakang orang tua siswa tidaklah sama. Orang tua siswa ada yang bekerja 

sebagai perantau di ibu kota, pedagang, wiraswasta dan ada yang bekerja sebagai 

PNS. Latar belakang orang tua/wali siswa yang berbeda berpengaruh pada 

kemampuan belajar siswa. Itulah salah satu penyebab yang menjadikan kemampuan 

siswa dalam menerima pelajaran tidak sama karena perhatian yang didapat siswa 

tidak sama. Hal yang melandasi peneliti mengambil tempat penelitian di SD Negeri 

Panggung 11 karena peneliti pernah mengajar selama satu catur wulan pada semester 

I tahun pelajaran 2011/2012.  Peneliti mengetahui kondisi umum serta latar belakang 

sekolah, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.  
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3.4 Prosedur Tindakan Persiklus 

Penelitian tindakan kelas terdiri dari tahapan siklus. Masing-masing siklus 

terdiri dari dua pertemuan. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

3.4.1. Siklus I 

Prosedur tindakan pada siklus I terdiri empat tahapan yaitu perencanaan, 

tindakan, pengataman dan refleksi. Siklus I terdiri dari 2 pertemuan yaitu 1 

pertemuan dan pertemuan 2. Jika siklus I belum mencapai indikator keberhasilan, 

maka dilaksanakan siklus II. Tahap tindakan penelitian disusun dalam bentuk siklus 

dan setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

3.4.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini peneliti menyiapkan proses pembelajaran 

menyimak dengan media audio visual. Peneliti menyusun rencana pembelajaran 

menyimak dalam bentuk RPP dan scenario pembelajaran. Materi pokok disesuaikan 

dengan kurikulum dan silabus yang berlaku di sekolah. Peneliti menyusun lembar 

kerja siswa sebagai latihan siswa dalam mengerjakan soal berkaitan dengan materi 

pembelajaran. Peneliti menyusun alat evaluasi, menginventarisasi subjek penelitian 

dan persiapan alat penunjang yang digunakan dalam penelitian.  

Instrumen tes dan nontes disusun untuk mengumpulkan data penelitian. 

Instrumen tes disusun untuk mengetahui hasil belajar siswa berupa data kuantitatif. 

Instrumen nontes disusun untuk mengetahui data penelitian berupa data kuantitatif. 

Langkah persiapan pembuatan alat tes, antara lain: mengadakan pembatasan terhadap 
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materi yang diajarkan, menentukan jumlah waktu yang disediakan untuk 

mengerjakan tes, menentukan jumlah butir tes, menentukan tipe tes.  

Perencanaan dilakukan dari awal sampai akhir penelitian agar hasil penelitian 

sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Tahap perencanaan, peneliti memulai 

persiapan proses pembelajaran keterampilan menyimak menggunakan media audio 

visual dengan langkah-langkah: 

(1) menyusun rencana pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan 

menyimak cerita dengan menggunakan media audio visual 

(2) menyiapkan kaset cerita anak yang akan diputar melalui VCD 

(3) menyusun instrumen tes dan nontes. Instrumen yang berupa tes pilihan ganda 

beserta penilaiannya. Instrumen nontes yaitu lembar observasi dan performansi 

guru 

(4) berkolaborasi dengan teman sejawat sebagai observer kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan.  

 

3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan dilakukan sesuai perencanaan yang telah disusun serta 

proses perbaikan yang akan dilakukan. Pada pelaksanaan tindakan, peneliti 

melakukan serangkaian kegiatan yang menunjang proses pembelajaran. Tindakan 

yang akan dilakukan harus sesuai dengan perencanaan. Pada tahap pelaksanaan guru 

melakukan tindakan dalam proses pembelajaran. Tindakan yang dilakukan terdiri atas 

pendahuluan, inti, dan penutup.  

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengkondisikan siswa agar siap untuk 

mengikuti pembelajaran keterampilan menyimak. Siswa dapat mengidentifikasi unsur 
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cerita, guru memberikan apersepsi berupa kegiatan tanya jawab tentang cerita anak 

yang pernah diketahui oleh siswa. Tujuan kegiatan apersepsi adalah untuk menggali 

pengalaman siswa tentang cerita anak. Kemudian guru memberikan penjelasan 

mengenai kegiatan belajar mengajar yang hendak dilaksanakan yaitu menyimak cerita 

anak melalui media audio visual. Selain itu, guru juga menyampaikan manfaat 

pembelajaran sebagai upaya menumbuhkan minat belajar siswa agar siswa memiliki 

motivasi belajar terlebih dahulu. 

Pada tahap inti guru menjelaskan pengertian dongeng dan jenis-jenisnya serta 

menjelaskan unsur-unsur cerita anak. Unsur-unsur cerita anak meliputi tokoh, 

perwatakan, latar, tema, dan amanat. Setelah itu siswa diminta untuk menyimak cerita 

anak Timun Mas yang diputar lewat VCD. Selesai menyimak,  siswa secara 

kelompok mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru berupa lembar kerja siswa.  

Yang diberikan tentang nama-nama tokoh, watak tokoh, latar cerita, tema dan 

amanat. Selesai mengerjakan LKS, siswa diminta untuk mencocokkan hasil 

pekerjaannya dengan cara tukar menukar hasil pekerjaannya kepada teman.  

Pada tahap penutup, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari pada hari itu. Guru memberikan soal evaluasi dan menilainya. Kegiatan 

selanjutnya guru bersama siswa merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung. 

 

3.4.1.3 Observasi 

Pada pengamatan atau observasi peneliti mengambil data dari mengamati dan 

mencatat kegiatan yang dilakukan siswa selama penelitian berlangsung. Peneliti 

mengamati aktifitas siswa saat dilaksanakan proses pembelajaran. Pada tahap 

observasi, peneliti mengamati dan menilai aktifitas masing-masing siswa. Untuk 
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performansi guru diamati oleh teman sejawat yang menjadi observer.  

Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada siklus I difokuskan pada: 1) 

aktivitas siswa, meliputi: keantusiasan siswa dalam pembelajaran menyimak, kerja 

sama dalam kelompok, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, keaktifan siswa 

dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja kelompok; 2) Hasil belajar siswa, 

yaitu mencakup nilai rata-rata kelas minimal 66 dan banyaknya siswa yang tuntas 

belajar minimal 70% siswa yang memperoleh nilai akhir minimal 66; 3) perfomansi 

guru dalam proses belajar mengajar, yaitu mencakup penguasaan materi dan 

penguasaan kelas. 

Pengamatan terhadap guru dilakukan oleh observer atau teman sejawat melalui 

APKG  I dan APKG II. APKG ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan 

kekurangan guru dalam proses pembelajaran. Tahap ini sangat penting dan 

membutuhkan pengamatan yang teliti untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan 

proses pembelajaran. Hasil analisis keberhasilan dan kekurangan dari proses 

pembelajaran dapat dijadikan masukan pada perbaikan siklus selanjutnya. 

 

3.4.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan upaya peneliti untuk mengetahui kekurangan-kekurangan 

yang terjadi pada siklus I. Pada tahap refleksi, peneliti mengevaluasi  hasil 

perencanaan, tindakan, dan pengamatan yang sudah dilakukan. Atas dasar 

pengamatan terhadap pembelajaran yang menggunakan media audio visual, akan 

dikaji secara kritis peningkatan hasil belajar siswa. Hasil kajian ini menjadi bahan 

untuk mengambil langkah selanjutnya, mencari solusi untuk memecahkan masalah 

atau kelemahan yang timbul untuk kemudian menyusun siklus berikutnya. 
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Peneliti akan melihat hasil dari tahap tindakan dan pengamatan pada siklus I. 

Jika hasilnya terdapat siswa yang bersikap negatif terhadap proses pembelajaran atau 

kekurangan seperti yang dijelaskan dalam hasil observasi, akan dijadikan sebagai 

bahan perbaikan untuk tindakan pada siklus II. Hasil yang positif dalam siklus I akan 

dipertahankan pada siklus II.  

Dari faktor sikap siswa dalam kegiatan menyimak, ada hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam proses pembelajaran pada siklus II misalnya, sikap siswa yang 

meremehkan kegiatan menyimak. Dari hasil evaluasi yang dapat dijadikan refleksi 

adalah ungkapan tentang kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran, hasil pengamatan peneliti, tindakan yang 

telah dilakukan oleh siswa, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peneliti selama 

proses pembelajaran. Apabila pada siklus I ditemukan kekurangan-kekurangan atau 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan peneliti dalam kegiatan 

pembelajaran menyimak cerita anak, pada siklus II akan ditindaklanjuti dengan 

tindakan perbaikan. 

 

3.4.2 Siklus II 

Setelah melakukan evaluasi pada siklus I, peneliti mengambil strategi pada 

siklus II. Setiap siklus  terdiri dari dua pertemuan yaitu pertemuan 1 dan pertemuan 2. 

Prosedur tindakan pada siklus II terdiri atas: (1) perencanaan, (2) pelaksannaan 

tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 
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3.4.2.1 Perencanaan  

Perencanaan yang akan dilakukan oleh peneliti pada siklus II merupakan 

penyempurnaan dari perencanaan siklus I. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

tahap perencanaan siklus II adalah: 

(1) menyusun perbaikan rencana pembelajaran keterampilan menyimak cerita anak 

melalui media audio visual 

(2) menyiapan kaset dongeng cerita anak yang baru 

(3) menyusun perbaikan instrumen tes dan nontes. Instrumen yang berupa tes pilihan 

ganda beserta penilaiannya. Instrumen nontes yaitu lembar observasi, lembar 

performansi guru 

(4) dalam berkolaborasi peneliti lebih sering berdiskusi dengan teman sejawat 

sebagai kolaborator dan observer. 

 

3.4.2.2 Tindakan 

Tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II adalah tindakan yang 

merupakan perbaikan dari siklus I. Antara lain memperbaiki kesalahan-kesalahan dan 

perilaku-perilaku yang menjadi penghambat kegiatan menyimak cerita anak dan 

berusaha memperbaiki proses pembelajaran pada siklus II. Tindakan yang dilakukan 

terdiri atas pendahuluan, inti, dan penutup. 

Tahap pendahuluan merupakan tahap pra inti. Guru mengkondisikan siswa agar 

siap untuk mengikuti pembelajaran menyimak, melakukan presensi dan doa bersama. 

Peneliti menanyakan kembali materi yang telah diberikan peneliti pada pertemuan 

yang lalu. Peneliti meminta siswa untuk lebih konsentrasi dalam kegiatan menyimak. 

Peneliti memotivasi siswa agar dapat meningkatkan keterampilan mengidentifikasi 
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unsur cerita anak melalui kegiatan menyimak.  

Pada tahap inti siklus II, peneliti hanya melakukan perbaikan kegiatan pada 

siklus I seperti: menjelaskan kembali pengertian cerita anak, tokoh, perwatakan, latar, 

tema, dan amanat. Setelah itu, siswa diminta untuk menyimak cerita anak yang 

berbeda yaitu Sangkuriang yang diputar lewat VCD. Setelah selesai menyimak, 

kegiatan selanjutnya adalah siswa secara kelompok mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru berupa lembar kerja siswa. Pertanyaan yang diberikan tentang 

nama-nama tokoh, watak tokoh, latar cerita, tema dan amanat. Selesai mengerjakan 

LKS, siswa diminta untuk mencocokkan hasil pekerjaannya dengan cara tukar 

menukar hasil pekerjaanya kepada teman.  

Pada tahap penutup, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari pada hari itu. Guru memberikan soal evaluasi dan menilainya. Kegiatan 

selanjutnya guru bersama siswa merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung. 

 

3.4.2.3 Observasi  

Observasi atau pengamatan dilakukan oleh guru teman sejawat atau observer. 

Dalam hal ini guru menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa dan APKG. 

Melalui lembar observasi aktivitas siswa, guru dapat mengetahui siswa yang aktif dan 

siswa yang pasif dalam mengikuti pembelajaran. Observasi aktivitas siswa, meliputi 

aspek: kehadiran siswa, keantusiasan siswa dalam pembelajaran menyimak, kerja 

sama dalam kelompok, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dan keaktifan 

siswa dalam mendengarkan serta menanggapi hasil kerja kelompok. 

Indikator kehadiran siswa dalam peembelajaran ditentukan minimal 90%, 

aktivitas belajar siswa dalam kelompok minimal 70% dan aktivitas belajar siswa 
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dalam pembelajaran klasikal 75%. Indikator keberhasilan belajar siswa ditentukan 

nilai rata-rata kelas minimal 66 dan ketuntasan belajar minimal 70%. Pada 

perfomansi guru dalam proses belajar mengajar mencakup penguasaan materi dan 

penguasaan kelas.  

Pengamatan terhadap guru dilakukan oleh observer atau teman sejawat melalui 

APKG  I dan APKG II. APKG ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan 

kekurangan guru dalam proses pembelajaran. Tahap ini sangat penting dan 

membutuhkan pengamatan yang teliti untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan 

proses pembelajaran. Hasil analisis keberhasilan dan kekurangan dari proses 

pembelajaran dapat dijadikan masukan pada perbaikan siklus selanjutnya. 

 

3.4.2.4 Refleksi  

Refleksi pada siklus II ini dimaksudkan untuk membuat simpulan pelaksanaan 

kegiatan dan tindakan serta sikap yang terjadi selama pembelajaran pada siklus II. 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

observasi yang dilakukan pada siklus II. Analisis dilakukan untuk mengetahui 

pencapaian hasil belajar siswa dan untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan 

dalam proses belajar mengajar di kelas pada siklus II.  

Pada tahap refleksi, peneliti diharapkan dapat mengetahui peningkatan dan 

perubahan tingkah laku siswa terhadap ketrampilan mengidentifikasi unsur cerita 

anak melalui kegiatan menyimak dengan menggunakan media audio visual. 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I dan siklus II terhadap hasil belajar dan 

performansi guru, maka peneliti dapat menyimpulkan hipotesis tindakan tercapai atau 

tidak. Jika hasil belajar, aktivitas belajar siswa, dan performansi guru sesuai indikator 
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keberhasilan yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

menyimak siswa dapat ditingkatkan melalui penggunaan media audio visual. 

 

3.5 Data 

Uraian yang berkaitan dengan data penelitian meliputi (1) jenis data, (2) sumber 

data, (3) teknik pengumpulan data, (4) instrumen penelitian, (5) teknik analisis data. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut : 

 

3.5.1 Jenis Data 

Data penelitian tindakan kelas pada dasarnya dikumpulkan peneliti dibantu oleh 

teman sejawat dan observer. Jenis data penelitian yang digunakan peneliti adalah data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif penelitian berisi mengenai hasil belajar 

siswa. Data kualitatif penelitian berisi hasil observasi yang dilakukan terhadap siswa, 

media, dan guru. Data yang digunakan lebih banyak bersifat kualitatif meskipun ada 

juga data yang berupa data kuantitatif. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

3.5.1.1 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan 

alur, atau tabel sesuai dengan hakikat data yang dianalisis (Wardhani, 2008 : 5.20). 

Data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian berupa hasil observasi aktivitas 

siswa dan performansi guru. Lembar observasi dalam penelitian dipergunakan untuk 

memperoleh data tentang perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung pada 

siklus I dan siklus II. Performansi guru merupakan aktivitas guru selama proses 

pembelajaran dan penilaian dilakukan oleh teman sejawat sebagai observer. Setelah 
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memperoleh data dari lembar observasi aktivitas siswa dan performansi guru, data 

yang diperoleh dijadikan dasar untuk mengambil tindakan pada setiap siklus. 

Performansi guru dinilai dengan APKG 1 dan APKG 2. 

 

3.5.1.2 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang dianalisis dengan statistik deskriptif untuk 

menemukan persentase dan nilai rata-rata (Wardhani, 2008 : 5.20). Data kuantitatif 

yang dikumpulkan dalam penelitian adalah tes menyimak cerita anak yang berbentuk 

pilihan ganda. Penggunaan tes dimaksudkan untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa tentang menyimak. Data kuantitatif yang diperoleh dijadikan tolak ukur tingkat 

keberhasilan peneliti dalam melakukan penelitian materi pokok mengidentifikasi 

unsur cerita anak melalui kegiatan menyimak dengan media audio visual. Data 

kuantitatif disetiap siklus dapat dijadikan perbandingan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa. Performansi guru dinilai dengan APKG 1 dan           

APKG 2. 

 

3.5.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah guru/peneliti dan siswa kelas V SD Negeri 

Panggung 11 Kota Tegal. Siswa kelas V SD Negeri Negeri Panggung 11 Kota Tegal 

berjumlah 35 siswa. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

3.5.2.1 Siswa  

Sumber data penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SD Negeri 

panggung 11 kota Tegal. Siswa kelas V SD Negeri Panggung 11 sejumlah 36 siswa, 
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terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Data penelitian yang 

dikumpulkan dari siswa berupa hasil tes dan  nontes. Data tes diambil dari 

pelaksanaan tes formatif berupa tes pilihan ganda. Data nontes diambil melalui 

pelaksanaan observasi terhadap aktivitas belajar siswa. 

Data non tes diperoleh melalui observasi. Observasi dijadikan pedoman untuk 

mengetahui aktivitas siswa pada setiap pembelajaran yang diisi pada lembar 

observasi. 

 

3.5.2.2 Guru (Peneliti)   

Data penelitian yang diambil dari guru berupa nilai performansi guru (peneliti). 

Data penelitian yang dikumpulkan dari guru berupa penilaian performansi. Penilaian 

performansi guru diambil pada setiap pembelajaran oleh teman sejawat/observer. 

Penilaian atas performansi guru menggunakan alat pengukur kompetensi guru 

(APKG). Alat ini mengukur kompetensi guru dalam membuat perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran. Dari hasil pengamatan oleh teman sejawat/observer maka 

akan diperoleh masukan yang positif bagi guru untuk memberikan masukan yang 

positif bagi guru untuk memperbaiki kekurangan dalam melaksanaan pembelajaran 

pada pertemuan selanjutnya. 

 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk mengukur peningkatan kemampuan siswa 

mengidentifikasi unsur cerita anak melalui kegiatan menyimak dengan media audio 

visual. Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah (a) teknik tes, (b) teknik non tes. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut:  
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3.5.3.1 Teknik Tes 

Data dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan tes. Tes yang digunakan 

oleh peneliti adalah pilihan ganda. Tes pilihan ganda dilakukan sebanyak dua kali 

yaitu pada akhir pertemuan pada siklus I dan siklus II. Setelah tes pilihan ganda pada 

siklus I dianalisis akan diketahui kelemahan siswa dalam   mengidentifikasi unsur 

cerita anak melalui kegiatan menyimak dengan media audio visual.  

Hasil analisis dipakai sebagai dasar untuk menyusun rencana pada siklus II. 

Setelah hasil tes pilihan ganda pada siklus II dinalisis, hasil tes pada siklus II dapat 

diketahui peningkatan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur cerita anak 

melalui kegiatan menyimak dengan media audio visual.  

Tes pilihan ganda memiliki manfaat antara lain (1) butir-butirnya dapat didesain 

untuk mengukur kemampuan interpretasi, membedakan, memilih, dan aplikasi dari 

fakta atau konsep yang telah dipelajari siswa, (2) dapat digunakan untuk menentukan 

level pemahaman, keputusan dan kemampuan penalaran siswa, (3) penskoran dan 

pemeriksaan tes pilihan ganda mudah dilakukan serta menghindari subyektifitas 

(Rasyid, 2009 : 181).  

Dengan melihat manfaat dari tes pilihan ganda, maka peneliti menilai tes pilihan 

ganda merupakan jenis tes paling tepat digunakan untuk menilai kemampuan siswa 

dalam menyimak dongeng. Melalui penggunaan tes pilihan ganda akan 

mempermudah guru mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap wacana yang 

diperdengarkan.  

3.5.3.2 Teknik Non Tes 

Teknik non tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) observasi dan (2) 

performansi guru. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 
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3.5.3.2.1 Observasi 

Teknik observasi dilakukan oleh peneliti pada saat pembelajaran berlangsung 

dengan membuat catatan khusus mengenai perilaku siswa dalam kegiatan menyimak 

dengan media audio visual. 

Observasi dipergunakan untuk memperoleh data tentang perilaku siswa selama 

pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. Peneliti mempersiapkan lembar 

observasi untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan data. Observasi atau 

pengamatan dilakukan oleh peneliti, dibantu oleh guru kelas V sebagai teman 

sejawat. Observer mengamati perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung 

dengan mencatat semua kejadian-kejadian selama pembelajaran berlangsung. Proses 

observasi (pengamatan) segera mungkin ditulis dalam lembar pengamatan oleh 

peneliti dengan membuat catatan-catatan khusus mengenai perilaku-perilaku yang 

terjadi selama pembelajaran berlangsung atau dengan memberikan tanda ceklish (√) 

pada lembar observasi yang sudah dipersiapkan oleh peneliti. 

 

3.5.3.2.2 Performansi Guru  

Penilaian performansi guru merupakan pengamatan perilaku guru/peneliti saat 

mengajar. Pengamatan ini dilakukan oleh teman sejawat/observer. Performansi guru 

dinilai menggunakan alat penilaian yang disebut Alat Pengukur Kompetensi Guru 

(APKG). APKG terdiri dari dua yakni APKG I dan APKG II. APKG I digunakan 

untuk menilai kemampuan guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). APKG II digunakan untuk menilai guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Penilaian performansi juga untuk mengukur kesiapan guru dalam mengajar. Hasil 

pengamatan performansi guru ini dapat digunakan untuk mengetahui berbagai 
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kekurangan dan kelebihan guru. Hasil pengamatan oleh teman sejawat  akan 

dijadikan masukan untuk memperbaiki kualitas mengajar guru. 

 

3.5.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas, meliputi :    

instrumen tes dan instrumen non tes. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

3.5.4.1 Instrumen Tes  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menyimak dongeng yang 

berbentuk pilihan ganda dengan empat pilihan jawaban. Tes bentuk pilihan ganda 

adalah tes yang jawabannya dapat diperoleh dengan memilih alternatif jawaban yang 

telah disediakan. Dalam tes pilihan ganda, bentuk tes terdiri atas: pernyataan atau 

pokok soal, alternatif jawaban yang mencakup kunci jawaban dan pengecoh. 

Pernyataan atau pokok soal adalah kalimat yang berisi keterangan atau 

pemberitahuan tentang suatu materi tertentu yang belum lengkap dan harus 

dilengkapi dengan memilih jawaban yang tersedia. Kunci jawaban  adalah salah satu 

alternatif jawaban  yang diinginkan. Pengecoh adalah alternatif yang bukan 

merupakan kunci jawaban (Rasyid, 2009 : 181).  Tujuan guru menggunakan bentuk 

pilihan ganda untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap wacana yang 

diperdengarkan. 

Butir soal terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Skor penilaian 

pada soal pilihan ganda menggunakan penskoran tanpa koreksi, yaitu penskoran 

dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar mendapatkan nilai satu. Maka, 

jumlah skor yang diperoleh siswa adalah dengan menghitung banyaknya butir soal 
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yang dijawab benar. Instrumen tes dapat dilihat pada lampiran 8. 

 

3.5.4.2 Instrumen Non Tes  

Instrumen non tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan 

performansi guru. Instumen nontes digunakan untuk mengambil data kulitatif dari 

penelitian tindakan kelas ini. Dalam pengambilan data kualitatif dibutuhkan teman 

sejawat sebagai observer. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

3.5.4.2.1 Observasi 

Observasi digunakan untuk mengamati perilaku siswa pada saat proses 

pembelajaran mengidentifikasi unsur cerita anak melalui kegiatan menyimak dengan 

media audio. Observasi aktivitas belajar siswa secara kelompok dilaksanakan untuk 

mengamati aktivitas individu siswa dalam mengikuti pembelajaran secara kelompok. 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti, meliputi : perhatian siswa terhadap materi 

simakan, sikap positif dan negatif terhadap pembelajaran melalui kegiatan menyimak 

dengan media audio visual. Sikap positif siswa yang akan diamati adalah (1) 

keantusiasan  siswa dalam pembelajaran menyimak, (2) kerjasama dalam kelompok, 

(3) tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas, (4) keaktifan siswa dalam 

mendengarkan dan menanggapi hasil kerja kelompok.  

Sikap negatif siswa yang akan diamati adalah (1) tidak memperhatikan 

penjelasan guru, (2) mengganggu teman pada saat menyimak, (3) berbicara sendiri 

pada saat menyimak, (4) mengeluh pada saat diberi tugas, dan (5) menyimak dengan 

tidak serius.  
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Observasi aktivitas belajar siswa secara klasikal dilaksanakan untuk mengamati 

aktivitas individu siswa dalam mengikuti pembelajaran secara klasikal. Pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti dalam observasi aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran klasikal antara lain: (1) kehadiran siswa pada saat pembelajaran 

dimulai, (2)  keantusiasan siswa dalam kegiatan pembelajaran, (3) keaktifan siswa 

dalam bertanya kepada guru, (4) keaktifan siswa dalam menjawab peranyaan guru, 

(5) keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat atau tanggapan, (6) sikap siswa 

mengerjakan soal.  

 

3.5.4.2.2 Performansi Guru 

Pengamatan performansi guru merupakan pengamatan perilaku guru/peneliti 

dalam penyelenggaran kegiatan pembelajaran. Observasi ini dilakukan oleh teman 

sejawat/observer. Performansi guru dinilai dengan lembar APKG yang terdiri dari 

dua APKG. APKG I merupakan alat penilaian terhadap kemampuan guru dalam 

menyusun rancangan kegiatan pembelajaran. APKG II digunakan sebagai alat 

penilaian kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Deskriptor 

APKG I dan APKG II dapat dilihat pada lampiran 16. Format APKG I dan APKG II 

dapat dilihat pada lampiran 17. 

 

3.5.5 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) teknik kuantitatif dan 

(2) teknik kualitatif. Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data tes. 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data performansi guru dan aktivitas 

belajar siswa. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 
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3.5.5.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data kuantitatif. Data kuantitatif 

tersebut diperoleh dari hasil tes mengidentifikasi unsur cerita anak melalui kegiatan 

menyimak dengan media audio visual pada siklus I dan siklus II.  

Analisis data tes secara kuantitatif dihitung dengan cara persentase melalui 

langkah-langkah:  

1) merekap nilai yang diperoleh siswa 

2) menghitung nilai akhir dari hasil belajar siswa 

3) menghitung nilai rata-rata kelas 

4) menghitung persentase.  

Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan Nilai Akhir Hasil Belajar Siswa 

100x
SM
SPNA =  

Keterangan :   

NA = Nilai Akhir 

SP  = Skor Perolehan 

SM  = Skor Maksimal     (BSNP, 2007:25) 

2) Menentukan Nilai Rata-rata Kelas 

Peneliti melakukan penjumlahan dengan jumlah nilai tes formatif semua siswa, 

selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa, sehingga diperoleh nilai rata-rata kelas yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

SN
NA

NR ∑=  
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Keterangan :   

NR = Nilai Rata-rata 

NA = Nilai Akhir 

SN = Jumlah Siswa  ( Rochati, 2011: 63) 

3) Menentukan Tuntas Belajar Klasikal 

Untuk menghitung presentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 

     TBK  = Σ siswa memenuhi KKM X 100%
       Σ siswa 

 
Keterangan :   

TBK = Tuntas Belajar  

Σ siswa memenuhi KKM = Jumlah siswa yang memenuhi KKM dalam 

Kurikulum SD Negeri panggung 11 Kota Tegal 

Σ siswa = Jumlah siswa kelas  ( Rochati, 2011: 63)  

Hasil menyimak dongeng siswa dari hasil tes siklus I dan siklus II yang 

mencakup nilai akhir hasil belajar siswa, nilai rata-rata kelas, persentase tuntas belajar 

klasikal siswa dibandingkan. Hasil dari perbandingan akan diketahui peningkatan 

keterampilan mengidentifikasi unsur cerita anak melalui kegiatan menyimak dengan 

media audio visual. 

 

3.5.5.2 Teknik Kualitatif  

Teknik kualitatif untuk memberi gambaran perubahan perilaku siswa  yang 

mengacu   pada   data   non berupa  observasi  dan performansi guru. Perubahan 

perilaku siswa dalam pembelajaran diamati melalui pengamatan ativitas belajar siswa 



67 
 

 
 

di setiap pertemuan pembelajaran. Teknik ini mengacu pada data nontes yang ada 

yaitu berupa observasi dan performansi guru. Apabila data kualitatif tidak diolah 

maka penyajian hasil penelitian tindakan kelas ini akan kurang sempurna. Hasil 

penelitian yang berupa data kualitatif perlu dianalisis dan diolah dalam bentuk angka 

untuk selanjutnya mudah dideskripsikan. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

3.5.5.2.1  Analisis Aktivitas Belajar Siswa  

Menganalisis aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan tabel 

analisis aktivitas belajar siswa. Masing-masing aspek yang diamati dalam aktivitas 

belajar siswa mempunyai skor maksimal 4, sehingga apabila semua sempurna akan 

diperoleh skor maksimal yaitu 12. Masing-masing aspek mempunyai bobot nilai 

dengan keterangan sebagai berikut : 1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik,  4 = Sangat 

baik.  

Rumus untuk menghitung nilai rata-rata keaktifan belajar siswa, sebagai 

berikut: 

 
 

  

 
Data hasil observasi aktivitas siswa dengan memperhatikan empat aspek yang 

masing-masing memiliki bobot nilai dimasukkan dalam tabel 3.1. sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Nilai Aktivitas Belajar Siswa 

N
o Nama Siswa 

Aspek Pengamatan 
Jumlah 
Skor Nilai A B C D 

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

1                    

2                    

3                    
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Aspek yang diamati dalam pembelajaran sebagai berikut : 

A = Keantusiasan  siswa dalam pembelajaran menyimak 

B  = Kerjasama dalam kelompok 

C  = Tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas 

D  = Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja kelompok  

 

Untuk menghitung persentase keaktifan belajar siswa digunakan rumus sebagai 

berikut : 

Prosentase keaktifan belajar siswa
∑ Skor keseluruhan yang diperoleh kelompok siswa

∑ Kelompok siswa x Skor maksimum  x 100 

 
Tabel 3.2 Kategori Persentase Aktiftas Belajar Siswa 

 
No Skor yang dicapai siswa Kategori 
1. 86-100 Aktif Sekali 
2. 71-85 Aktif 
3. 56-70 Cukup Aktif 
4. 41-55 Kurang Aktif 
5. < 40 Tidak Aktif 

 
Masing-masing aspek yang diamati mempunyai bobot nilai dengan kriteria 

sebagai berikut : 1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik,  4 = Sangat baik 

Tabel 3.3 Aktivitas Siswa dalam kelompok 
 

No. Aspek Kategori 

4                    

 Jumlah Siswa                   

 Jumlah Nilai                   

 Jumlah Skor 
Keseluruhan       

 Rata-rata      

 Prosentase  
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Sangat 
Baik Baik Cukup Kurang 

1 Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menyimak     
2 Kerja sama dalam kelompok     
3 Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas     

4 Keaktifan siswa dalamvmendengarkan dan 
menanggapi hasil kerja kelompok     

 
Observasi terhadap perilaku siswa dilakukan dalam dua pertemuan setiap 

siklusnya untuk memperoleh nilai rata-rata aktivitas siswa.  

Tabel 3.4 Rekapitulasi Aktivitas Siswa dalam kelompok 

No Aspek yang diamati 
Persentase pertemuan ke- 

1 2 
A  Keantusiasan  siswa dalam pembelajaran menyimak   
B  Kerjasama dalam kelompok   
C Tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas   

D Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan   
menanggapi hasil kerja kelompok  

  

Rata-rata   
Rata-rata nilai aktivitas siswa Siklus II  

 

3.5.5.2.2  Analisis Performansi guru 

Ada dua hal yang diamati selama penelitian dalam kaitannya dengan 

performansi guru, yaitu pengamatan dalam perencanaan (APKG I) dan pelaksanaan 

pembelajaran (APKG II). Terdapat 6 aspek yang dinilai dalam penilaian perencanaan 

pembelajaran dengan skor maksimal 4 pada masing-masing aspek. Dalam 

pengamatan pelaksanaan pembelajaran ada 7 aspek dengan skor maksimal 4 pada 

setiap aspek. Penilaian performansi guru dilakukan oleh kepala sekolah atau rekan 

guru sejawat. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai performansi guru 

adalah sebagai berikut: 

1)  Penilaian Performansi Guru dalam Membuat Rencana Pembelajaran 

 Penilaian performansi guru dalam membuat rencana pembelajaran 
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menggunakan APKG I. APKG I merupakan alat penilaian Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Rumus yang digunakan dalam menghitung data APKG I adalah: 

      100 

(Tim Review dan Revisi APKG PPGSD, 1998: 12) 

Keterangan: 

A  :  Merumuskan tujuan pembelajaran 

B  :  Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan  

         sumber belajar 

C  :  Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

D   :  Merancang pengelolaan kelas 

E  :  Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

F  :  Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 

2) Penilaian Performansi Guru dalam  Pelaksanaan Pembelajaran  

Penilaian performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

APKG II. APKG II merupakan alat penilaian pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan guru. Rumus yang digunakan untuk menghitung data APKG II adalah: 

      100 

(Tim Review dan Revisi APKG PPGSD, 1998: 30) 

Keterangan: 

P : Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

Q : Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

R : Mengelola interaksi kelas 

S : Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa 
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terhadap belajar. 

T : Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

tertentu 

U : Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

V : Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Nilai akhir performansi guru sebagai berikut: 

Nilai Akhir  Performansi Guru = (1 x Nilai APKG 1) + ( 2 x Nilai APKG II) 
                                                                                        3 

Pedoman Penilaian Kemampuan Guru: 

A    :   Nilai akhir mencapai 85-100 

AB :   Nilai akhir mencapai 80-84 

B    :   Nilai akhir mencapai 70-79 

BC :   Nilai akhir mencapai 65-69 

C    :   Nilai akhir mencapai 60-64 

CD :   Nilai akhir mencapai 55-59 

D    :   Nilai akhir mencapai 50-54 

E    :   Nilai akhir mencapai < 50   
( Pusat Pengembangan PPL, 2011: 12) 

3.6 Indikator Keberhasilan 

Penggunaan media audio visual akan efektif untuk meningkatkan kemampuan 

mengidentifikasi unsur cerita anak melalui kegiatan menyimak dengan media audio 

visual. Penggunaan media audio visual dikatakan berhasil meningkatkan kemampuan 

mengidentifikasi unsur cerita anak melalui kegiatan menyimak dengan media audio 

visual jika telah mencapai indikator yang telah ditentukan. Indikator keberhasilan 

tersebut adalah: (1) kehadiran siswa, (2) hasil belajar siswa, (3) aktivitas belajar 
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siswa, dan (4) performansi guru dalam pembelajaran. 

 Hasil belajar siswa mengalami keberhasilan jika: 1) Kehadiran siswa minimal 

90% atau ketidakhadiran maksimal 10%; 2) Nilai rata-rata minimal 66; 3) persentase 

tuntas klasikal dalam aspek menyimak sekurang-kurangnya 75% atau minimal 75% 

siswa yang memperoleh skor > 66. Aktivitas belajar siswa mengalami keberhasilan 

jika aktivitas belajar siswa dalam kelompok minimal 70%, aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran klasikal 75%. Performansi guru dikatakan berhasil jika nilai 

perolehan minimal B atau ≥ 75. Performansi guru menggunakan Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

Pada bab 4 akan dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian 

dari siklus I dan siklus II yang peneliti lakukan di SD Negeri Panggung 11 Kota 

Tegal. Peneliti telah melaksanakan penelitian meningkatkan keterampilan menyimak 

materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita melalui penggunaan media audio visual. 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2012 

dan 4 Mei 2012. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012 dan 11 Mei 2012. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

Hasil penelitian meliputi hasil prasiklus, siklus I dan siklus II yang berupa hasil 

tes dan nontes.  Hasil  tes  berupa  penilaian pemahaman isi cerita anak yang disimak  

dengan bentuk soal pilihan ganda, sedangkan hasil nontes berupa hasil observasi 

aktivitas siswa dan performansi guru. Hasil yang berupa tes dipaparkan dalam bentuk 

data kuantitatif, sedangkan hasil non tes dipaparkan dalam bentuk data kualitatif.  

Sebelum menguraikan hasil penelitian siklus I, dan siklus II, berikut ini uraian 

hasil prasiklus. 

 

4.1.1 Hasil Tes Prasiklus  

Hasil tes prasiklus berupa keterampilan siswa menyimak cerita anak sebelum 

dilakukan siklus 1. Hasil tes prasiklus perlu dianalisis untuk mengetahui keadaan 

awal siswa dalam keterampilan menyimak cerita materi pokok mengidentifikasi unsur 
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11 siswa atau 31,3%. Siswa yang mencapai kategori kurang 12 siswa atau sebesar 

34,3%.  

Skor total nilai keterampilan menyimak cerita materi pokok mengidentifikasi 

unsur cerita anak diperoleh dari menyebutkan nama-nama tokoh dan watak tokoh 

cerita anak yang diperdengarkan, aspek menyebutkan latar cerita anak, serta aspek 

menentukan tema dan pesan yang terkandung dalam dongeng.  

Ketuntasan belajar secara klasikal masih kurang baik, dibuktikan dengan jumlah 

siswa yang mencapai ketuntasan hanya 12 siswa atau 34,3%. Sedangkan siswa yang 

tidak tuntas berjumlah 23 siswa atau 65,7%. Banyaknya siswa yang belum tuntas 

membuktikan bahwa pembelajaran yang digunakan sebelum dilaksanakan tindakan 

kurang efektif. Hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan tindakan belum memenuhi 

standar ketuntasan SD Negeri Panggung 11 Kota Tegal yaitu 66. Ringkasan 

ketuntasan belajar siswa prasiklus dapat dilihat pada tabel 4.2.  

 
Tabel 4.2 Ketuntasan Belajar Siswa Prasiklus 

No Kategori Jumlah % 
1. Tuntas 12 34,3 
2. Belum tuntas 23 65,7 

Jumlah 35 100 
 

Sebanyak 23 siswa lainnya belum memenuhi KKM oleh karena itu, perlu 

tindakan yang dilakukan pada siklus I dan siklus II sebagai perbaikan pembelajaran 

menulis narasi. Berikut adalah diagram hasil ketuntasan belajar siswa pada prasiklus. 

Data selengkapnya dapat dilihat pada diagram 4.1. 
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Tabel 4.4  Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I 
 

No Aspek 
Kategori 

Sangat 
Baik Baik Cukup Kurang 

1 Keantusiasan siswa dalam pembelajaran 
menyimak 2 27 6 0 

2 Kerja sama dalam kelompok 0 27 8 0 
3 Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 9 23 3 0 

4 Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan 
menanggapi hasil kerja kelompok 2 30 3 0 

 
Berdasarkan tabel 4.4 keantusiasan siswa dalam menyimak pembelajaran 

menyimak cerita cukup baik. Dari 35 siswa pada siklus I pertemuan 1, terlihat 2 siswa 

berkategori sangat baik dalam mengikuti pembelajaran menyimak sedangkan siswa 

yang siap dan kategori baik sebanyak 27 siswa. Kerja sama dalam kelompok hanya 

27 siswa yang berkategori baik dan 7 siswa berkategori cukup. Tanggung jawab 

dalam mengerjakan tugas baik individu maupun kelompok mengalami peningkatan 

yaitu 9 siswa berkategori sangat baik, 23 siswa berkategori baik dan 3 siswa 

berkategori cukup. Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja 

kelompok hanya 2 siswa berkategori sangat baik, 30 siswa berkategori baik dan 3 

siswa berkategori cukup.  

Ringkasan hasil observasi aktivitas siswa siklus I pertemuan 2 dapat dilihat 

pada tabel 4.4. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. 

Tabel 4.5 Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 
 

No Aspek 
Kategori 

Sangat 
Baik Baik Cukup Kurang

1 Keantusiasan siswa dalam pembelajaran 
menyimak 10 25 0 0 

2 Kerja sama dalam kelompok 1 32 2 0 
3 Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 11 20 4 0 

4 Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan 
menanggapi hasil kerja kelompok 4 29 2 0 
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Berdasarkan tabel 4.5 observasi aktivitas siswa pada lampiran 13, ada 4 aspek 

yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran, yaitu: 1) keantusiasan siswa 

dalam pembelajaran menyimak, 2) kerjasama dalam kelompok, 3) tanggung jawab 

dalam mengerjakan tugas, 4) keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi 

hasil kerja kelompok. 

Selama dua pertemuan dalam siklus I, siswa menunjukkan kehadiran 100%. 

Aktivitas belajar siswa mengalami keberhasilan jika kehadiran siswa minimal 70%. 

Kesiapan siswa dalam pembelajaran menyimak cerita semakin baik. Pada pertemuan 

pertama masih ada yang belum siap yaitu sebanyak 6 siswa dalam pembelajaran 

menyimak cerita. Salah satu penyebabnya, siswa tidak konsentrasi menyimak 

penjelasan guru, sehingga kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Namun 

pada pertemuan kedua hampir seluruhnya menunjukkan antusiasme dalam mengikuti 

keterampilan menyimak cerita materi pokok mengidentifikasi unsur cerita anak yaitu 

25 siswa termasuk dalam kategori baik dan ada 10 siswa termasuk dalam kategori 

sangat baik.  

Kerjasama siswa dalam bekerja kelompok sudah cukup baik, terbukti dari hasil 

pengamatan pada siklus I pertemuan 2 ada 32 siswa yang bekerjasama dengan 

kelompoknya dalam kategori baik dan 2 siswa dalam kategori cukup. Penyebabnya 

adalah 2 siswa kurang memahami penjelasan guru dan mempunyai sifat usil, 

sehingga sulit disuruh bekerjasama. 

Siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru selama pembelajaran baik 

kerja kelompok maupun individu selama siklus I sudah cukup bertanggung jawab. 

Hanya beberapa siswa atau kurang dari 10% dalam kategori cukup disebabkan 

sifatnya yang pendiam, ada yang usil dan satu siswa terlihat sakit, sehingga kurang 
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konsentrasi mengerjakan tugas. Secara klasikal siswa tekun dan bertanggungjawab 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, baik tugas individu maupun 

tugas kelompok. Siswa mengerjakan dengan baik dan selesai dengan tepat waktu, 

ketika mengerjakan lembar kerja siswa.  

Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja kelompok 

cukup baik. Terbukti dari hasil pengamatan 85% siswa aktif mendengarkan dan 

menanggapi hasil kerja kelompok dalam pelaksanaan diskusi sedangkan kurang dari 

15% siswa masih ragu-ragu dan malu. Siswa yang masuk dalam kategori cukup atau 

yang bertanya sekali atau dua kali sebanyak 4 siswa.  

Hasil rekapitulasi aktivitas siswa selama siklus I  tertera pada tabel  4.6. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12 dan lampiran 13. 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Siklus I 
 

No Aspek yang diamati 
Persentase 

pertemuan ke- 
1 2 

A Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menyimak 3,1 3,2 
B Kerja sama dalam kelompok 2,7 3,0 
C Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 3,1 3,1 

D Keaktifan siswa dalamvmendengarkan dan 
menanggapi hasil kerja kelompok 3,1 3,1 

Rata-rata 74,82% 77,5% 
Rata-rata aktivitas Siklus I 76,16% 

 
Kualifikasi persentase keaktifan belajar siswa: 

86 %  – 100 % = Aktif sekali 

71 %  –   85 % = Aktif 

56 %  –  70 % = Cukup aktif 

41 %  –   55 % = Kurang aktif 
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Hasil pengamatan pada Tabel 4.6 menunjukkan rekapitulasi hasil observasi 

aktivitas siswa selama dua pertemuan pada siklus I menunjukkan aktivitas belajar 

seperti yang diharapkan. Sekitar 76,16% siswa yang aktif dalam .proses pembelajaran 

di kelas, sehingga memenuhi kriteria yang ditentukan. Aktivitas belajar siswa 

mengalami keberhasilan jika kehadiran siswa minimal 70%. Pada siklus I, guru 

melakukan pembelajaran keterampilan mengidentifikasi unsur cerita anak melalui 

kegiatan menyimak dengan media audio visual dilakukan secara individu dan 

berkelompok. Secara keseluruhan aktivitas siswa selama proses pembelajaran siklus I 

sudah berlangsung cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi agar mencapai hasil 

yang lebih optimal.  

 

4.1.2.2.2  Hasil Performansi Guru 

Performansi guru diobservasi menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG). Observasi dibagi menjadi dua macam yaitu observasi perencanaan 

pembelajaran dan observasi pelaksanaan pembelajaran. Observasi perencanaan 

pembelajaran menggunakan APKG I lembar penilaian kemampuan merencanakan 

pembelajaran, sedangkan untuk pelaksanaan pembelajaran menggunakan APKG II 

lembar penilaian kemampuan melaksanakan pembelajaran. Penilaian performansi 

guru menggunakan APKG I dan APKG II dilakukan 2 kali setiap pertemuan dalam  

tiap siklus.  

Nilai rata-rata kemampuan guru dalam menyusun RPP sudah sangat baik, yaitu 

memperoleh nilai 90,52. Namun peneliti masih perlu melakukan perbaikan RPP  pada 

siklus II. Perbaikan perlu dilakukan sehingga diharapkan RPP pada siklus II akan 

mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Penilaian difokuskan pada 6 aspek antara 
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lain: 1) merumuskan tujuan, 2) mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

media, dan sumber belajar, 3) merencanakan skenario pembelajaran, 4) merancang 

pengelolaan kelas, 5) merancang prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian, 6) 

tampilan dokumen rencana pembelajaran.  

Hasil observasi perencanaan pembelajaran yang dilihat dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat dilihat pada tabel 4.7 yang didasarkan pada 

hasil APKG I. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17 dan lampiran 19. 

Tabel 4.7. Hasil Penilaian Perencanaan Pembelajaran Siklus I 
 

No Aspek yang Dinilai Pertemuan I Pertemuan II 
Skor Nilai Skor Nilai  

1. Menentukan bahan pembelajaran dan 
menentukan tujuan 

3,5 
 

 
Nilai 
Rata-rata  

100
24

21,4 X=

 
 = 89,17 

3,5 
 

 
Nilai  
Rata-rata 

100
24

22,05 X=

 
= 91,87 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Mengembangkan dan 
mengorganisasikan materi, media 
(alat bantu pembelajaran) dan sumber 
belajar 

3,33 3,75 

3. Merencanakan scenario pembelajaran 3,6 3,8 

4. Merancang pengelolaan kelas 
pembelajaran 3,5 3,5 

5. 
Merencanakan perosedur, jenis dan 
menyiapkan alat penilaian 
pembelajaran 

3,5 3,5 

6. Tampilan dokumen rencana 
pembelajaran 4 4 

Rata-rata Nilai Performansi Guru  90,52 
 

Pada lembar APKG I penilaian kemampuan merencanakan pembelajaran guru 

memperoleh nilai rata-rata 90,52. Pada kegiatan perencanaan guru menyiapkan bahan 

pembelajaran dan menentukan tujuan berdasarkan silabus yang telah ada. Guru 

mempersiapkan media audio visual untuk pembelajaran keterampilan 

mengidentifikasi unsur cerita anak melalui kegiatan menyimak. Guru merancang 

skenario pembelajaran yang tertuang dalam RPP, mulai dari kegiatan awal, inti 

sampai akhir. Dalam merencanakan pembelajaran guru juga sudah menyiapkan alat 

O

J
N
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penilaian berupa tes formatif dan juga menyiapkan LKS  baik individu maupun 

kelompok untuk menilai keaktifan siswa. Pembelajaran yang direncanakan semuanya 

sudah tertulis di dalam RPP (Lampiran 2). 

Perencanaan yang sudah dibuat dalam RPP dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. Sebelum memasuki kelas guru terlebih dahulu menyiapkan media 

pembelajaran yaitu media audio visual, buku pegangan guru dan alat evaluasi. Hasil 

observasi pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.8. Hasil selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran18 dan lampiran 20. 

Tabel 4.8. Hasil Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

No Aspek yang Dinilai Pertemuan I Pertemuan II 
Skor Nilai Skor Nilai  

1. Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 

3,5 
 

 
Nilai  
Rata-rata 

100
28

25,93 x=

 
 = 92,61 

3,5 
 

 
Nilai  
Rata-rata 

100
28

25,45 x=  

 
 = 90,89 

2. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran 3,83 3,5 

3. Mengelola interaksi kelas 3,8 3,6 

4. 
Bersikap terbuka dan luwes serta 
membantu mengembangkan sikap 
positif siswa terhadap belajar 

3,8 3,6 

5. 
Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia 

3,5 3,5 

6. Melaksanakan penilaian proses 
dan hasil belajar 4 4 

7. Kesan umum pelaksanaan 
pembelajaran 3,5 3,75 

Rata-rata Nilai Performansi Guru 91,75 
 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan guru secara umum sudah cukup 

baik karena hasil nilai performansi guru menggunakan APKG II mendapatkan nilai 

rata-rata 91,75. Beberapa aspek sudah mendapatkan nilai yang baik. Pengelolaan 

ruang kelas yang dilakukan guru dirasakan sudah cukup baik. Pada siklus I pertemuan 

1 nilai performansi guru mengguakan APKG II memperoleh nilai 92,61 dan pada 

pertemuan 2 memperoleh nilai 90,89. 
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Pelaksanaan  kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan RPP. Guru selalu 

memberi motivasi kepada siswa untuk mau belajar dengan tekun. Pada saat 

diputarkan video cerita berjudul Timun Mas 2, siswa antusias untuk menyimak cerita. 

Pada saat mengerjakan lembar kerja siswa, guru memantau pekerjaan yang dikerjakan 

siswa dengan memberi bimbingan kepada siswa yang belum memahami tugas yang 

diberikan. Guru memberikan bimbingan secara berkelompok. Tetapi jika ada siswa 

yang membutuhkan perhatian individu, maka guru juga memberikan bimbingan 

secara pribadi dengan tidak menimbulkan rasa iri siswa lain. 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I guru melaksanakan penilaian proses 

dan hasil akhir. Penilaian proses dilakukan guru selama pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Penilaian hasil akhir 

dilakukan guru dengan memberikan tes formatif pada akhir siklus I yaitu pada 

pertemuan II.  

Guru memberikan kesan umum pelaksanaan pembelajaran dengan hasil baik 

seperti keefektifan proses pembelajaran, penggunaan bahasa Indonesia lisan, dan 

penampilan guru dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang tercantum di 

dalam RPP sudah tercapai dengan baik. 

 

4.1.2.3 Refleksi 

Berdasarkan hasil tes siklus I yang diperoleh siswa sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan. Rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh yaitu 

sebesar 75,57. Rata-rata hasil belajar siswa sudah mencapai indikator keberhasilan 

yang ditentukan yaitu sebesar 66. Nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 66 adalah 

nilai KKM SD Negeri Panggung 11 Kota Tegal untuk mata pelajaran bahasa 
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Indonesia di kelas V. Siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 66 dinyatakan belum 

tuntas belajar sebanyak 4 siswa atau sekitar 13,3%. Siswa yang tuntas belajar yaitu 27 

siswa atau sekitar 77,1%. Siswa yang tidak tuntas belajar karena mendapatkan nilai 

kurang dari 66 sebanyak 8 siswa atau sekitar 22,9%.  

Jika melihat indikator keberhasilan maka ketuntasan klasikal sudah tercukupi 

yaitu sebesar 75% siswa dinyatakan tuntas belajar. Sedangkan pada siklus I 

ketuntasan klasikal 77,1%, sehingga melebihi dari target yang ditentukan. Kehadiran 

siswa pada siklus I sudah memenuhi indikator keberhasilan, karena siswa 100% 

hadir. Pada hasil observasi aktivitas siswa siklus I secara menyeluruh sudah cukup 

baik. Hanya saja pada kerjasama siswa dalam kerja kelompok kurang dari 20%, 

karena siswa masih ragu-ragu dan masih malu. Kemungkinan penyebabnya sifat anak 

yang masih individu, sehingga sulit untuk bersosialisasi dengan temannya.  

Pada aspek mengerjakan tugas yang diberikan guru selama pembelajaran baik 

kerja kelompok maupun individu beberapa siswa terlihat pasif. Kemungkinan 

penyebabnya adalah sifatnya yang pendiam, ada yang usil dan satu siswa terlihat 

sakit, sehingga kurang konsentrasi mengerjakan tugas. Pada aspek keaktifan, siswa 

dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja masih ada 6 siswa kurang 

memahami penjelasan guru dan 2 siswa mempunyai sifat usil, sehingga sulit disuruh 

bekerjasama. 

Hasil observasi performansi guru untuk siklus I sudah memenuhi indikator, 

yaitu nilai yang di atas 75 (A). Hasil rekapitulasi nilai performansi guru 

menggunakan APKG I dan APKG II dapat dilihat pada tabel 4.9. 
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Tabel 4.9. Rekapitulasi Nilai Performansi Guru Siklus I  

No Siklus I Pertemuan Ke Jumlah Rata-Rata 1 2 
 
1 
 

Kemampuan guru membuat  
rencana pelaksanaan  
pembelajaran 

89,17 91,87 181,04 90,52 

 
2 
 

Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran  92,61 90,89 183,50 91,75 

Rata-rata Nilai Performansi Guru Siklus I 182,27 91,34 
Kriteria  A 

 

Pada penilaian performansi guru pada kemampuan merencanakan pembelajaran 

guru mendapatkan nilai 90,52. Nilai performansi guru pada kemampuan 

melaksanakan pembelajaran, guru mendapatkan nilai 91,75. Nilai performansi guru 

menggunakan APKG I dan APKG II mencapai nilai rata-rata 91,34. Maka 

performansi guru sudah memenuhi indikator. 

Secara keseluruhan penyampaian materi menyimak cerita melalui media audio 

visual yang dilakukan oleh guru sudah baik. Semua indikator keberhasilan sudah 

tercapai namun perlu adanya penyempurnaan baik aktivitas siswa maupun 

performansi guru. Oleh karena itu perlu dilaksanakan perbaikan dalam siklus II agar 

dapat mencapai indikator keberhasilan lebih meningkat lagi. 

 

4.1.2.4 Revisi 

Pelaksanaan siklus I yang perlu diperbaiki yaitu aktivitas siswa pada aspek 

kerjasama siswa dalam kelompok dan performansi guru. Guru harus dapat 

mengkondisikan siswa agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. 

Siswa harus memperhatikan dan mematuhi instruksi dari guru, sehingga pada saat 
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berdiskusi siswa mengerti apa yang harus dilakukan sehingga tidak menimbulkan 

kebingungan.  

Pada kegiatan perencanaan, guru menyempurnakan bahan pembelajaran dan 

menentukan tujuan berdasarkan silabus yang telah ada. Guru merancang skenario 

pembelajaran yang tertuang dalam RPP untuk dua pertemuan. Alat penilaian berupa 

tes formatif dan LKS  dirancang untuk menilai keaktifan siswa baik individu maupun 

kelompok. Pada pelaksanaan pembelajaran, guru lebih awal mempersiapkan media 

audio visual untuk pembelajaran keterampilan mengidentifikasi unsur cerita anak 

melalui kegiatan menyimak.  

 

4.1.3 Data Siklus II  

 Hasil penelitian pada siklus II berupa hasil tes dan non tes. Hasil tes untuk 

mengukur pemahaman isi cerita anak yang disimak. Hasil non tes untuk mengukur  

aktivitas siswa dan performansi guru. Berikut hasil penelitian siklus II. 

 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

Pada siklus II siswa menyimak cerita yang berjudul Sangkuriang. Dari hasil 

menyimak cerita Sangkuriang disusun 20 soal pilihan ganda untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap isi cerita yang disimak. Hasil belajar pada siklus II 

merupakan hasil tes setelah dilakukan tindakan dalam keterampilan mengidentifikasi 

unsur cerita. Tindakan pada siklus II ini merupakan upaya penyelesaian masalah-

masalah yang ada di siklus I. Nilai hasil belajar 35 siswa yang mengikuti tes formatif 

pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.10. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 11. 
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Tabel 4.12 Hasil Penilaian Aktivitas Siswa  Siklus II Pertemuan I 
 

No Aspek 
Kategori 

Sangat 
Baik Baik Cukup Kurang 

1 Keantusiasan siswa dalam pembelajaran 
menyimak 16 19 0 0 

2 Kerja sama dalam kelompok 10 25 0 0 
3 Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 17 18 0 0 

4 Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan 
menanggapi hasil kerja kelompok 8 27 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.12 keantusiasan siswa dalam menyimak pembelajaran 

menyimak cerita sudah baik. Dari 35 siswa pada siklus II pertemuan 1, terlihat 16 

siswa berkategori sangat baik dalam mengikuti pembelajaran menyimak sedangkan 

siswa yang siap dan kategori baik sebanyak 19 siswa. Kerja sama dalam kelompok 

hanya 10 siswa yang berkategori sangat baik dan 25 siswa berkategori baik. 

Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas baik individu maupun kelompok 

mengalami peningkatan yaitu 17 siswa berkategori sangat baik dan 18 siswa 

berkategori baik. Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja 

kelompok hanya 8 siswa berktegori sangat baik dan 27 siswa berkategori baik.  

Ringkasan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 2 dapat 

dilihat pada tabel 4.13. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 15. 

Tabel 4.13 Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 
 

No Aspek 
Kategori 

Sangat 
Baik Baik Cukup Kurang 

1 Keantusiasan siswa dalam pembelajaran 
menyimak 26 9 0 0 

2 Kerja sama dalam kelompok 15 20 0 0 
3 Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 20 15 0 0 

4 Keaktifan siswa dalamvmendengarkan dan 
menanggapi hasil kerja kelompok 12 23 0 0 
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Berdasarkan tabel 4.13 ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam proses 

pembelajaran, yaitu: 1) kesiapan siswa dalam pembelajaran menyimak, 2) kerjasama 

dalam kelompok, 3) keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru, 4) tanggung jawab 

dalam mengerjakan tugas. Pada pertemuan 2 keadaan meningkat menjadi 26 siswa 

kategori sangat baik dan 9 siswa kategori baik. 

Kerjasama siswa dalam bekerja kelompok pada siklus II sudah baik. Hasil 

pengamatan menunjukkan sekitar 64,3% siswa bekerjasama dengan kelompoknya 

dengan kategori baik, sedangkan 35,7% siswa dengan kategori sangat baik. Pada 

aspek mengerjakan tugas yang diberikan guru selama pembelajaran baik kerja 

kelompok maupun individu selama siklus II siswa lebih bertanggungjawab. Secara 

klasikal siswa tekun dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Semua siswa 

mengerjakan dengan baik dan selesai dengan tepat waktu, ketika mengerjakan lembar 

kerja siswa. Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja 

kelompok sudah baik.  

Terbukti dari hasil pengamatan 77,1% pada pertemuan I, siswa kategori baik 

dan 22,9 kategori sangat baik. Pada pertemuan 2 kondisi meningkat menjadi 65,7% 

siswa kategori baik dan dan 34,3% siswa kategori sangat baik.  

Rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa siklus 2 dalam dua kali pertemuan 

memperoleh nilai rata-rata 86,07. pertemuan satu memperoleh nilai rata-rata 84,1 dan 

pada pertemuan 2 memperoleh nilai rata-rata 88,04. Ringkasan hasil observasi 

aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel 4.14. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 14 dan 15. 
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Tabel 4.14 Rekapitulasi Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Siklus II 
 

No Aspek yang diamati 
Persentase pertemuan ke-

1 2 
A  Keantusiasan  siswa dalam pembelajaran menyimak 3,5 3,7 
B  Kerjasama dalam kelompok 3,3 3,4 
C Tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas 3,5 3,6 

D Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi 
hasil kerja kelompok  

3,2 3,3 

Rata-rata 84,1 % 88,04 % 
Rata-rata aktivitas siswa Siklus II 86.07 % 

 
Hasil pengamatan pada Tabel 4.14 menunjukkan rekapitulasi hasil observasi 

aktivitas siswa selama dua pertemuan pada siklus II menunjukkan hasil aktivitas 

belajar seperti yang diharapkan. Sekitar 86,07% siswa yang aktif dalam proses 

pembelajaran di kelas, sehingga memenuhi kriteria yang ditentukan. Aktivitas siswa 

mengalami keberhasilan jika aktivitas belajar siswa dalam kelompok mencapai lebih 

dari 70%, aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran klasikal mencapai lebih dari 

75% dan kehadiran siswa dalam pembelajaran lebih dari 90%.  

Secara klasikal siswa sudah sangat tekun dan bertanggungjawab dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, baik tugas individu maupun tugas 

kelompok. Ketika mengerjakan lembar kerja siswa semua siswa mengerjakan dengan 

baik dan selesai dengan tepat waktu.  

 

4.1.3.2.2 Hasil Performansi Guru 

Performansi guru juga masih diobservasi walaupun pada siklus I sudah 

mencapai indikator keberhasilan. Tujuan Observasi untuk mengetahui kemampuan 

guru benar-benar dapat menerapkan media audio visual dalam pembelajaran 

menyimak dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya. Hasil observasi 
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perencanaan pembelajaran yang dilihat dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dapat dilihat pada tabel 4.15 yang didasarkan pada hasil nilai performansi guru 

menggunakan APKG I siklus II. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21 

dan lampiran 23. 

Tabel 4.15. Hasil Penilaian Perencanaan Pembelajaran Siklus II 
 

No Aspek yang Dinilai Pertemuan I Pertemuan II 
Skor Nilai Skor Nilai  

1. Menentukan bahan pembelajaran 
dan menentukan tujuan 

3,5 
 

             
Nilai  
Rata-rata 

100
24

21,97 X=

 = 91,54 

3,5 
 

 
Nilai  
Rata-rata 

100
24

22,05 X=

 = 92,92 
2. 

Mengembangkan dan 
mengorganisasikan materi, media 
(alat bantu pembelajaran) dan 
sumber belajar 

3,67 4 

3. Merencanakan skenario 
pembelajaran 3,8 3,8 

4. Merancang pengelolaan kelas 
pembelajaran 4 3,5 

5. 
Merencanakan perosedur, jenis 
dan menyiapkan alat penilaian 
pembelajaran 

3,5 3,5 

6. Tampilan dokumen rencana 
pembelajaran 3,5 4 

Rata-rata Nilai Performansi Guru 92,23 
               

Berdasarkan tabel 4.15 rata-rata nilai performansi guru menggunakan APKG I 

pada pertemuan 1 mendapatkan nilai 91,54 dan rata-rata nilai performansi guru 

menggunakan APKG I pertemuan 2 mendapatkan nilai 92,92. Perencanaan 

pembelajaran yang dilaksanakan guru pada siklus II secara umum sudah baik karena 

dari hasil nilai nilai performansi guru menggunakan APKG I mendapatkan nilai 

92,23. Guru dalam merencanakan pembelajaran dinilai sudah baik karena sudah 

sesuai dengan indikator yang terdapat dalam silabus. Guru telah membuat tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru sudah 

mempersiapkan materi yang akan dibelajarkan dengan menggunakan buku panduan 

guru. Untuk membantu mempermudah menjelaskan materi menyimak cerita, guru 
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mempersiapkan media audio visual. Skenario pembelajaran yang akan dilakukan 

pada siklus II sama seperti siklus I. Pada akhir pertemuan diadakan tes formatif II. 

Perencanaan yang sudah dibuat dalam RPP dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. Sebelum memasuki kelas guru terlebih dahulu menyiapkan media yang 

akan digunakan, buku pegangan guru dan alat evaluasi. Hasil observasi pelaksanaan 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.16. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 22 dan lampiran 24. 

Tabel 4.16. Hasil Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 
 

No Aspek yang Dinilai Pertemuan I Pertemuan II 
Skor Nilai Skor Nilai  

1. Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 

3,5 
 

 
Nilai Rata-
rata 

100
28

25,57 X=

 
 = 91,32 

3,5 
 

 
Nilai Rata-
rata 

100
28

25,77 X=

 
 = 92,03 

2. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran 3,67 3,67 

3. Mengelola interaksi kelas 3,6 3,8 

4. 
Bersikap terbuka dan luwes serta 
membantu mengembangkan sikap 
positif siswa terhadap belajar 

3,8 3,8 

5. 
Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia 

3,25 3,5 

6. Melaksanakan penilaian proses 
dan hasil belajar 4 4 

7. Kesan umum pelaksanaan 
pembelajaran 3,75 3,5 

Rata-rata Nilai Performansi Guru 91,68 
 

Berdasarkan tabel 4.16 rata-rata nilai performansi guru menggunakan APKG II 

pada pertemuan 1 mendapatkan nilai 91,32 dan rata-rata nilai performansi guru 

menggunakan APKG II pertemuan 2 mendapatkan nilai 92,03. Pelaksanaan 

pembelajaran yang dilaksanakan guru pada siklus II secara umum sudah baik, karena 

dari hasil nilai performansi guru menggunakan APKG II mendapatkan nilai 91,68. 

Beberapa aspek sudah mendapatkan nilai yang baik. Pengelolaan ruang kelas dan 

fasilitas pembelajaran yang dilakukan guru sudah baik. Guru sudah menyiapkan 
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media dengan baik. Guru juga sudah menyiapkan materi pembelajaran yang ada di 

buku pegangan siswa dan  menambahkan materi yang belum ada di buku pegangan 

siswa.  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran materi menyimak dongeng dengan media 

audio visual sudah sesuai dengan rencana yang ada pada RPP. Alokasi waktu pada 

siklus II sudah sesuai dengan RPP. Pembelajaran yang di tunggu tunggu siswa adalah 

pada saat menyimak cerita, karena guru memutarkan dongeng yang berbeda, lebih 

menarik dan siswa dapat menyimak sekaligus melihat.  

Guru mencoba untuk selalu menjaga interaksi dengan siswa, tidak lupa juga 

guru memberikan umpan balik agar siswa menjadi lebih aktif. Guru juga selalu 

memotivasi siswa untuk selalu rajin belajar dan memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru. Guru masih harus memberikan motivasi yang lebih kepada 

beberapa siswa yang dalam kegiatan pembelajaran yang masih pendiam, usil dan 

tidak konsentrasi memperhatikan materi yang disampaikan. Guru memberikan 

bimbingan secara berkelompok dan juga individu. Guru juga memberikan bimbingan 

khusus apabila ada siswa yang membutuhkan bimbingan khusus. 

Guru melaksanakan penilaian proses dan hasil akhir pembelajaran. Penilaian 

proses dilakukan selama pembelajaran berlangsung yaitu untuk mengetahui aktivitas 

siswa dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Penilaian hasil belajar 

menggunakan tes formatif yang dilakukan pada akhir pertemuan II. Dari hasil tes 

formatif guru dapat mengetahui siswa yang tuntas dan tidak tuntas belajar. Guru 

memberikan kesan umum pelaksanaan pembelajaran dengan baik seperti keefektifan 

proses pembelajaran, penggunaan bahasa Indonesia lisan dan penampilan guru dalam 

pembelajaran. 
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4.1.3.3  Refleksi 

Berdasarkan hasil tes formatif siklus II nilai yang diperoleh siswa sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. Indikator keberhasilan untuk rata-

rata hasil belajar adalah sebesar 66. Rata-rata hasil belajar pada siklus II yaitu sebesar 

86,42. Rata-rata sebesar 86,42 sudah jauh di atas indikator keberhasilan yang 

ditentukan dan meningkat dari rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I. Ketuntasan 

belajar klasikal juga sudah memenuhi indikator keberhasilan. Di dalam indikator 

keberhasilan, disebutkan bahwa ketuntasan belajar klasikal harus mencapai 75%. 

Pada siklus II ketuntasan belajar klasikal mencapai 100% atau tuntas semua.  

Persentase kehadiran siswa juga sudah di atas indikator keberhasilan, karena 

siswa yang hadir pada siklus II mencapai 100%. Pada hasil observasi aktivitas siswa 

siklus II secara menyeluruh sudah baik. 

Performansi guru jika mencapai nilai minamal 75, maka termasuk kategori B. 

Hasil observasi performansi guru untuk siklus I sudah memenuhi indikator, yaitu nilai 

lebih dari 75. Pada penilaian performansi guru menggunakan APKG I kemampuan 

merencanakan pembelajaran guru mendapatkan nilai 90,52. Nilai performansi guru 

menggunakan APKG II kemampuan melaksanakan pembelajaran, guru mendapatkan 

nilai 91,75. Nilai performansi guru menggunakan APKG I dan APKG II memperoleh 

nilai rata-rata 91,34, maka performansi guru sudah memenuhi indikator keberhasilan 

yang ditetapkan. Performansi guru mencapai nilai 91,34, maka termasuk kategori A. 

Hasil observasi performansi guru untuk siklus II sudah memenuhi indikator, 

yaitu nilai yang di atas 75 (A). Hasil rekapitulasi nilai performansi guru 

menggunakan APKG I dan APKG II dapat dilihat pada tabel 4.17. 
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Tabel 4.17. Rekapitulasi Nilai Performansi Guru Siklus II  

No Siklus II Pertemuan Ke Jumlah Rata-
Rata 1 2 

 
1 
 

Kemampuan guru membuat  
rencana pelaksanaan  
pembelajaran 

91,54 92,92 184,46 92,23 

 
2 
 

Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran  91,32 92,03 183,35 91,68 

Rata-rata Nilai Performansi Guru Siklus II 183,91 91,86 
Kriteria  A 

 
Secara keseluruhan penyampaian materi menyimak cerita melalui media audio 

visual yang dilakukan oleh guru sudah baik. Performansi guru pada siklus II ternyata 

meningkat. Hasil nilai performansi guru menggunakan APKG I nilai rata-rata yang 

didapat yaitu 92,23. Untuk hasil nilai performansi guru menggunakan APKG II 

pertemuan I mendapat nilai 91,32 dan pertemuan II mendapatkan nilai 92,03. Rata-

rata nilai performansi guru menggunakan APKG I dan APKG II yaitu 91,68. 

Sehingga performansi guru mendapatkan nilai A. 

Secara keseluruhan penyampaian materi menyimak dongeng meng-gunakan 

media audio visual yang dilakukan guru sudah baik. Semua indikator keberhasilan 

sudah tercapai dengan baik, sehingga untuk penelitian hanya cukup sampai dua 

siklus. 

 

4.2  Hasil Penelitian 

Peningkatan keterampilan menyimak dongeng melalui media audio visual dapat 

dijawab dengan menggunakan data kuantitatif untuk mengetahui peningkatan rata-

rata keterampilan menyimak cerita melalui media audio visual. Pada kegiatan 

pembelajaran prasiklus, nilai rata-rata hasil belajar siswa yaitu 58,29. Nilai prasiklus 
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belum memenuhi nilai rata-rata yang sesuai dengan indikator keberhasilan yaitu 66. 

Siswa yang mencapai ketuntasan hanya berjumlah 34,3% atau 12 siswa saja, 

sedangkan yang tidak tuntas mencapai 23 siswa atau 65,7%.  

Nilai rata-rata menyimak cerita pada siklus I mencapai 75,57 atau termasuk 

dalam kategori baik. Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata siswa mencapai 86,42. 

Rata-rata 86,42 menunjukkan peningkatan nilai rata-rata dari siklus I ke siklus II 

sebesar 10.9 poin. Lebih rinci peningkatan keterampilan menyimak cerita setelah 

mendapat pembelajaran melalui media  audio visual dapat dilihat pada tabel 4.15.  

Tabel  4.18. Perbandingan Rata-rata Nilai Menyimak Cerita 
 

Rata-rata Peningkatan 

PT SI SII PT-SI SI-SII PT-SII 

58,29 75,57 86,42 17,3 10,9 28,1 
Keterangan: PT = prasiklus, SI = Siklus I, SII = Siklus II 

 
Tabel 4.18 menunjukkan bahwa hasil prasiklus nilai rata-rata kelas mencapai 

58,29 dan berada pada kategori cukup namun belum memenuhi target yang 

ditetapkan yaitu 66. Hasil tes siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 75,57 dan berada 

pada kategori baik. Nilai rata-rata 75,57 sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 

66, maka ada peningkatan dari nilai prasiklus ke siklus I sebesar 17,3 poin. Meskipun 

demikian, masih ada siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai rata-rata target yaitu 

8 siswa atau 22,9%.  

Kenaikan rata-rata hasil belajar siswa dari sebelum penggunaan media audio 

visual pada prasiklus yaitu 58,29 meningkat menjadi 75,57 pada siklus I setelah 

menggunaan media audio visual dalam menyimak cerita. Pada siklus ke II nilai rata-

rata mencapai 86,42 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 10,9 poin dari 
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siklus I. Peningkatan keterampilan menyimak cerita dari prasiklus ke siklus II yaitu 

sebesar 28,1 poin.  

Peningkatan nilai siswa dalam pembelajaran menyimak cerita materi 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita disebabkan oleh adanya perbaikan -perbaikan 

yang dilakukan oleh adanya pengetahuan awal dari siswa. Dengan adanya 

peningkatan nilai rata-rata tiap siklus membuktikan bahwa pembelajaran 

keterampilan menyimak materi pokok mengidentifikasi unsur-unsur cerita melalui 

media audio visual dapat memotivasi siswa dan akhirnya berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Kenaikan rata-rata hasil belajar siswa dari prasiklus, siklus I, dan siklus 

II dapat dilihat pada diagram 4.4. 

Diagram 4.4. Hasil Belajar Siswa Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

Diagram 4.4 menunjukkan kenaikan rata-rata hasil belajar siswa dari sebelum 

penggunaan media audio visual yaitu 58,29 meningkat menjadi 75,57 pada siklus I 

dan 86,42 pada siklus II setelah menggunakan media audio visual dalam menyimak 

cerita.  

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran siklus I dalam kategori aktif 

(76,16%) walaupun ada beberapa siswa yang cenderung pasif, malu bertanya, tidak 
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mau bekerjasama dengan temannya, dan kurang memperhatikan penjelasan yang 

diberikan oleh guru. Kualifikasi persentase keaktifan belajar siswa termasuk dalam 

kategori aktif yaitu rentang nilai 71% – 85%. 

Pada siklus II, hasil observasi siswa dalam kategori aktif sekali (86,07%). 

Kualifikasi persentase keaktifan belajar siswa termasuk dalam kategori aktif sekali 

yaitu dengan rentang nilai 86%–100%. Peningkatan persentase keaktifan dibuktikan 

dengan siswa yang terlihat aktif, senang, tertarik, mau bekerjasama dengan temannya, 

dan antusias dengan pembelajaran yang dilaksanakan, sehingga siswa dapat 

memahami materi dan tugas yang diberikan oleh guru dapat diselesaikan dengan 

baik. Dengan demikian hasil observasi aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan yaitu dari kategori aktif ke kategori aktif sekali.  

Hasil observasi performansi guru juga mengalami peningkatan. Nilai rata-rata 

performansi guru menggunakan APKG siklus I sudah memenuhi indikator, yaitu nilai 

di atas 75 dengan angka 91,34. Sedangkan rata-rata nilai performansi guru 

menggunakan APKG siklus II mendapatkan nilai 91,86, sehingga performansi guru 

mendapatkan nilai A.  

 

4.3  Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh peneliti dalam melakukan 

pembelajaran keterampilan menyimak dongeng pada siswa  kelas V SD Negeri 

Panggung 11 Kota Tegal dapat diambil simpulan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan berhasil. Keberhasilan dari penelitian ini dapat dilihat dari semua  indikator 

keberhasilan yang menjadi ukuran keberhasilan penelitian sudah tercapai. Hasil tes 

prasiklus  belum memenuhi batas ketuntasan hasil belajar, nilai rata-rata hasil belajar 
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siswa yaitu 58,29. Nilai rata-rata 58,29 belum memenuhi nilai rata-rata yang sesuai 

dengan indikator keberhasilan yaitu 66. Siswa yang mencapai ketuntasan mencapai 

hanya 34,3% atau 12 siswa saja, sedangkan yang tidak tuntas mencapai 23 siswa atau 

65,7%. Banyaknya siswa yang tidak tuntas menegaskan bahwa masih dibutuhkan 

perbaikan strategi pembelajaran yang sesuai, sehingga hasil belajar siswa dapat 

mencapai batas ketuntasan SD Negeri Panggung 11 Kota Tegal.  

Setelah pelaksanaan penelitian menggunakan media audio visual pada 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan menyimak menyimak, hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I diketahui bahwa siswa yang 

tuntas belajar  27 siswa atau sekitar 77,1%. Siswa yang tidak tuntas belajar karena 

mendapatkan nilai lebih dari 66 sebanyak 8 siswa atau sekitar 22,9%. Untuk kategori 

baik dicapai oleh 17 siswa atau sebesar 48,6% dan kategori cukup dicapai oleh 5 

siswa atau sebesar 14,3%. Sedangkan siswa yang termasuk dalam kategori kurang 3 

siswa atau 8,57%. Nilai rata-rata menyimak siklus I adalah 75,57 yang termasuk 

dalam kategori baik, sehingga ada peningkatan dari nilai prasiklus ke siklus I sebesar 

17.3 poin. Namun, jika dilihat dari KKM pada siklus I yaitu 66 maka masih ada 8 

siswa yang masih berada di bawah nilai rata-rata.  

Pada siklus II ada 25 siswa yang mencapai kategori sangat baik atau sebesar 

71,4%. Untuk kategori baik dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 28,6% , kategori 

cukup dan kurang tidak ada atau 0%. Nilai rata-rata menyimak siklus II adalah 86,42 

yang termasuk dalam kategori baik. Dari siklus I ke siklus II ada peningkatan nilai 

sebesar 10.9 poin. Nilai siswa secara individu pada siklus II sudah mencapai target 

KKM yaitu 66. Jadi tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah nilai rata-rata yaitu 

kurang dari 66.   
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Pada siklus I ketuntasan klasikal 77,1% dan pada siklus II ketuntasan klasikal 

100%. Jika melihat indikator keberhasilan, maka ketuntasan klasikal sudah tercukupi 

yaitu sebesar 75% siswa dinyatakan tuntas belajar.  

Aktivitas siswa pada saat pembelajaran keterampilan menyimak dongeng sudah 

cukup baik. Persentase kehadiran siswa pada saat pelaksanaan pembelajaran untuk 

siklus I dan siklus II mencapai 100%. Kehadiran siswa 100% menunjukkan 

ketertarikan siswa dengan pembelajaran keterampilan menyimak dengan 

menggunakan media audio visual. Kehadiran siswa sudah memenuhi indikator 

keberhasilan, karena pada indikator keberhasilan kehadiran siswa minimal 90%. 

Penggunaan media audio visual pada pembelajaran keterampilan menyimak cerita 

untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sudah dapat membangkitkan motivasi belajar 

siswa. Antusiame siswa terlihat dari aktivitas siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung.  

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran siklus I cukup baik, karena 

masih banyak siswa yang cenderung pasif, malu bertanya, tidak mau bekerjasama 

dengan temannya, dan kurang memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. 

Pada siklus II sudah baik, dibuktikan dengan 86,07% siswa yang aktif dalam proses 

pembelajaran di kelas, sehingga memenuhi kriteria yang ditentukan. Siswa terlihat 

aktif, senang, tertarik, mau bekerjasama dengan temannya, dan antusias dengan 

pembelajaran yang dilaksanakan, sehingga siswa dapat memahami materi dan tugas 

yang diberikan oleh guru dapat diselesaikan dengan baik. Aktivitas siswa mengalami 

keberhasilan jika aktivitas belajar siswa dalam kelompok mencapai lebih dari 70%, 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran klasikal mencapai lebih dari 75% dan 

kehadiran siswa dalam pembelajaran lebih dari  90%.  
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Peningkatan juga terjadi pada performansi guru. Hasil observasi performansi 

guru untuk siklus I sudah memenuhi indikator, yaitu dengan nilai di atas 75 (B), dan 

nilai diatas 85 (A). Pada penilaian kemampuan guru I kemampuan merencanakan 

pembelajaran guru mendapatkan nilai rata-rata 90,52. Nilai kemampuan guru II 

kemampuan melaksanakan pembelajaran, guru mendapatkan nilai rata-rata 91,75. 

Rata-rata nilai kemampuan guru I dan kemampuan guru I Siklus I yaitu 91,34. Pada 

siklus II ternyata mengalami peningkatan. Untuk nilai kemampuan guru I nilai rata-

rata yang didapat yaitu 92,23. Pada penilaian kemampuan guru II mendapatkan nilai 

rata-rata 91,68. Rata-rata nilai kemampuan guru I dan nilai kemampuan guru II Siklus  

II yaitu 91,86, sehingga performansi guru mendapatkan nilai A.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media audio visual dapat meningkatkan keterampilan 

mengidentifiksi unsur cerita  pada kegiatan menyimak siswa kelas V di SD Negeri 

Panggung 11 Kota Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian 

telah terbukti kebenarannya. 

 Penggunaan media audio visual dapat menumbuhkan motivasi dan minat siswa 

untuk belajar keterampilan menyimak. Media audio visual menghadirkan visualisasi 

yang menarik perhatian siswa dan setidaknya akan mengatasi kebosanan siswa atas 

pembelajaran konvensional yang guru sajikan tanpa penggunaan media. Media audio 

visual dapat pula membantu guru dalam menyampaikan pesan secara konkret dan 

memberikan visualisasi yang jelas yang dapat diamati oleh indra penglihatan 

sehingga membantu siswa memahami konsep materi pembelajaran.  

Media audio visual tidak hanya disajikan dalam bentuk suara, tetapi juga 

didukung oleh gambar yang menarik perhatian siswa, sehingga mempermudah 
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pemahaman siswa dalam menyimak dongeng. Guru bisa mengatur dimana dia akan 

menghentikan gerakan gambar tersebut. Kontrol sepenuhnya di tangan guru. Media 

audio visual mampu merangsang daya imajinasi siswa dalam menemukan ide 

gagasan. Hal ini membantu siswa mengembangkan kemampuan menyusun sebuah 

kronologi cerita. Media audio visual menuntun siswa menghubungkan antara 

kejadian satu dengan kejadian yang lain sehingga siswa lebih mudah mengidentifikasi 

unsur-unsur cerita yang ada di dalamnya. 

 

4.4  Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, membawa implikasi hasil pembelajaran melalui 

penggunaan media audio visual pada keterampilan menyimak cerita materi 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita. Implikasi hasil pembelajaran yang menggunakan 

media audio visual adalah: 

 

4.4.1 Bagi Siswa 

Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa dengan pembelajaran melalui 

penggunaan media audio visual pada keterampilan menyimak cerita siswa dapat 

menemukan konsep-konsep yang sulit jika siswa mendiskusikannya dengan siswa 

lain dan dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan. Tujuannya adalah: (1) 

siswa dapat saling membantu, saling berdiskusi dan berargumentasi untuk 

menyelesaikan masalah dengan siswa yang lain; (2) siswa dapat belajar mengenai 

suatu konsep dalam suasana yang menyenangkan; (3) siswa dapat belajar dalam 

suasana yang tenang, tidak merasa jenuh dengan kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan, karena guru menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk 
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keterampilan menyimak cerita. Pada umumnya keterampilan menyimak  cerita 

dilakukan dengan metode ceramah atau siswa hanya membaca sebuah teks.  

 

4.4.2 Bagi Guru 

Penerapan media audio visual pada siswa kelas V SD Negeri Panggung 11 Kota 

Tegal  memberikan masukan pada guru untuk menggunakan media yang tepat dan 

variatif, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Guru dapat menciptakan kegiatan 

belajar mengajar yang menarik dan tidak membosankan, lebih percaya diri dan dapat 

mengendalikan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat saling 

membantu dalam belajar tidak hanya bermain-main. 

 

4.4.3 Bagi sekolah 

Penggunaan media audio pada keterampilan menyimak dapat dijadikan sebagai 

salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas akademik SD Negeri Panggung 11 

Kota Tegal.  
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BAB 5 
 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasi penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil simpulan sebagai 

berikut. 

1. Keterampilan menyimak materi pokok  mengidentifikasi unsur-unsur cerita pada 

siswa kelas V SD Negeri Panggung 11 Kota Tegal mengalami peningkatan 

setelah pembelajaran menyimak cerita melalui media audio visual. Peningkatan 

keterampilan menyimak cerita diketahui dengan membandingkan hasil tes 

prasiklus, siklus I dan siklus II. Nilai rata-rata pada tes prasiklus sebesar 58,29 

dan pada siklus I mencapai 75,57. Terjadi peningkatan dari prasiklus ke siklus I 

yaitu  17,3 poin atau sebesar 29,6%. Hasil siklus II nilai rata-rata sebesar 86,42 

dan mengalami peningkatan sebesar 10,9 poin atau 14,4% dari siklus I. Pada 

siklus I ketuntasan klasikal 77,1% dan pada siklus II ketuntasan klasikal 100%. 

Jika melihat indikator keberhasilan,  maka ketuntasan  klasikal sudah  tercukupi 

yaitu sebesar 75% siswa dinyatakan tuntas belajar. Peningkatan nilai rata-rata 

hasil belajar menunjukkan pembelajaran keterampilan menyimak materi pokok  

mengidentifikasi unsur-unsur cerita melalui media audio visual pada siswa kelas 

V SD Negeri Panggung 11 Kota Tegal dapat berhasil dengan optimal. 

2. Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran siklus I dalam kategori aktif. 

Rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I sebesar  76,16%. Pada 

siklus II, hasil observasi aktivitas siswa dalam kategori sangat aktif. Rekapitulasi 
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hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II sebesar  86,07%. Secara klasikal 

siswa sudah  sangat tekun dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan  tugas 

yang diberikan oleh guru, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Siswa 

antusias mengikuti pembelajaran, ikut berpartisipasi dalam kelompok. Dengan 

demikian, hasil observasi aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan yaitu dari kategori aktif ke kategori sangat aktif 

3. Persentase kehadiran siswa pada saat pelaksanaan pembelajaran untuk siklus I 

dan siklus II mencapai 100%. Kehadiran 100% menunjukkan ketertarikan siswa 

dalam pembelajaran keterampilan menyimak materi pokok  mengidentifikasi 

unsur-unsur cerita dengan menggunakan media audio visual. Kehadiran siswa 

sudah memenuhi indikator keberhasilan, karena pada indikator keberhasilan 

kehadiran siswa minimal 90%. 

4. Hasil observasi performansi guru juga mengalami peningkatan. Nilai rata-rata 

APKG siklus I sudah memenuhi indikator, yaitu nilai di atas 75 dengan kriteria B 

dengan angka 91,34. Sedangkan nilai rata-rata APKG siklus II mendapatkan nilai 

91,86, sehingga performansi guru mendapatkan nilai A.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut. 

1. Guru hendaknya memberikan variasi-variasi dalam  pembelajaran menyimak 

diantaranya dengan penggunaan media audio visual untuk meningkatkan aktivitas 

dan  hasil belajar  siswa khususnya materi pokok mengidentifikasi unsur-unsur 

cerita; 
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2. Guru memanfaatkan  media audio visual hendaknya mempersiapkan  lebih dini, 

agar pembelajaran menyimak dapat berlangsung dengan baik. 

3. Siswa lebih terampil, aktif dan kreatif didalam proses pembelajaran agar lebih 

menguasai materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya materi 

mengidentifikasi unsur cerita.  

4. Sekolah meyediakan sarana dan prasarana sekolah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah. 

5. Peneliti lain hendaknya termotivasi untuk melengkapi penelitian ini dengan 

menggunakan  media lain untuk meningkatkan keterampilan menyimak cerita. 

6. Praktisi atau peneliti di bidang pendidikan guru sekolah dasar dan bahasa dapat 

menggunakan  penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian 

yang lain dengan media pembelajaran yang berbeda, sehingga didapatkan 

berbagai alternatif media pembelajaran. 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( SIKLUS I ) 
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : V / II 

Waktu : 2 x 35 menit 

Pertemuan : I ( Satu ) 

Tempat :     SD Negeri Panggung 11 

Hari, Tanggal : Kamis, 3 Mei 2012 

 

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, karakter tokoh, tema, latar, amanat). 

C. Indikator: 

1. Menjelaskan dongeng dan jenis-jenisnya 

2. Menjelaskan unsur-unsur cerita 

D. Tujuan Pembelajaran: 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan 

pengertian dongeng. 

2. Melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan jenis-jenis dongeng 

3. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur dongeng. 

 

 



112 
 

 
 

E. Materi Pembelajaran: 

Cerita Rakyat (dongeng) adalah cerita yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat dan sudah ada sejak zaman dahulu. Cerita tersebut diwariskan atau 

disebarkan secara lisan dari mulut ke mulut.  

Jenis-jenis cerita rakyat.  

1. Fabel (cerita binatang), yaitu cerita rakyat yang tokoh-tokohnya binatang, 

misalnya Kancil yang Cerdik dan Serigala yang Licik. 

2. Legenda, yaitu cerita yang isinya dikaitkan dengan asal usul terjadinya suatu 

tempat, misalnya, Asal Usul Banyuwangi, Danau Toba dan Tangkuban 

Perahu. 

3. Mite, yaitu cerita yang isinya tentang dewa dewi atau cerita yang bersifat 

sakral, misalnya, Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, dan hikayat Sang Boma. 

4. Sage, yaitu cerita yang mengandung unsur sejarah, misalnya, Damarwulan, 

Ciung Wanara, dan Rara Jonggrang. 

5. Epos, yaitu cerita kepahlawanan, misalnya, Ramayana dan Mahabarata. 

6. Cerita Jenaka, yaitu cerita yang menceritakan kebodohan atau sesuatu yang 

lucu, misalnya Pak Pandir, Pak Belalang dan Si Kabayan. 

7. Dongeng biasa, yaitu jenis dongeng yang ditokohi manusia atau biasanya  

adalah suka dukanya seseorang; 

Unsur-unsur Cerita 

1. Tokoh cerita adalah orang atau binatang yang berperan di dalam cerita. 

Masing-masing tokoh mempunyai sifat sendiri-sendiri. 

2. Latar cerita atau setting adalah segala sesuatu yang menjelaskan tentang 
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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. 

F. Metode Pembelajaran : 

Ceramah, tanya jawab, kerja kelompok, penugasan. 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (± 15 menit)  

a. Guru memberi salam dan mengajak siswa untuk berdoa. 

b. Guru melakukan presensi siswa. 

c. Guru melakukan apersepsi yang berkaitan dengan materi  

1) Apakah anak-anak pernah mendengarkan cerita atau dongeng? 

2) Dongeng apa yang anak-anak dengar? 

 

 

 

2. Kegiatan Inti (± 40 menit) 
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a. Eksplorasi : 

1) Secara  klasikal  guru  menjelaskan  pengertian  dongeng dan  jenis-

jenisnya. 

2) Guru dan siswa bertanya jawab tentang unsur-unsur cerita. 

3) Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan lembar kerja 

siswa secara kelompok. 

b. Elaborasi : 

1) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru. 

2) Siswa membentuk kelompok dan berdiskusi mengerjakan LKS.  

3) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya.  

4) Guru memberi  kesempatan  kepada  siswa  untuk bertanya tentang 

hal-hal  yang belum jelas.  

c. Konfirmasi : 

1) Siswa mencocokkan hasil pekerjaannya dengan kelompok lain. 

2) Guru dan siswa membahas hasil diskusi.  

3) Guru dan Siswa menyimpulkan hasil diskusi.  

3. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Guru memberikan PR kepada siswa untuk mencari 1 jenis dongeng. 

c. Tindak lanjut : Melalui siklus I pada pertemuan ke I, jika pembelajaran 

belum tuntas, maka dilanjutkan pada pertemuan II. 
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H. Sumber dan Media Pembelajaran : 

1. Sumber Pembelajaran : 

a. Umri Nuraini, Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar 

kelas V. Halaman 107.  Jakarta : Depdiknas 

b. Sri Murni, Ambar Widianingtyas. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD/MI 

kelas V. Halaman 98. Jakarta : Depdiknas. 

2.  Media Pembelajaran :  

a. Video Compack disc 

b. Kaset CD 

c. Televisi 

 

I. Penilaian  : 

1. Penilaian Proses 

Penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran dengan 

menggunakan lembar pengamatan (terlampir) 

2. Penilaian Hasil 

a. Teknik tes  : tes tertulis 

b. Bentuk tes : pilihan ganda (terlampir) 

3. Kriteria Penilaian 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( SIKLUS I ) 
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : V / II 

Waktu : 3 x 35 menit 

Pertemuan : II ( Dua ) 

Tempat :    SD Negeri Panggung 11 

Hari, Tanggal : Jumat, 4 Mei 2012 

 

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, karakter tokoh, tema, latar, amanat) 

C. Indikator: 

1. Menentukan tokoh-tokoh cerita 

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 melihat dan  menyimak video dongeng, siswa dapat menjelaskan 

nama dan watak tokoh cerita 
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2. Melalui kerja kelompok, siswa dapat mengidentifikasi latar cerita. 

3. Setelah tanya jawab, siswa dapat menjelaskan tema dan amanat yang 

terkandung dalam dongeng. 

E. Materi Pembelajaran: 

Cerita Rakyat (dongeng) adalah cerita yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat dan sudah ada sejak zaman dahulu. Cerita tersebut diwariskan atau 

disebarkan secara lisan dari mulut ke mulut.  

Unsur-unsur Cerita 

1. Tokoh cerita adalah orang atau binatang yang berperan di dalam cerita. 

Masing-masing tokoh mempunyai sifat 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. 



119 
 

 
 

Tahap-tahap Menyimak Dongeng 

1. Mendengarkan, dalam tahap ini baru mendengar segala sesuatu yang 

dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng.  

2. Memahami, setelah kita mendengar maka ada keinginan untuk mengerti atau 

memahami dengan baik isi dongeng. 

3. Menginterpretasi, seorang penyimak belum puas kalau hanya mendengar dan 

memahami isi dongeng, dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi 

dalam dongeng. 

4.  Mengevaluasi, pada tahap ini penyimak mulai menilai atau mengevaluasi 

sifat-sifat tokoh dalam dongeng. 

5. Menanggapi, pada tahap ini penyimak menanggapi isi dongeng. 

F. Metode Pembelajaran : 

Ceramah, tanya jawab, kerja kelompok, penugasan. 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (± 15 menit)  

a. Guru memberi salam dan mengajak siswa untuk berdoa. 

a. Guru melakukan presensi siswa. 

b. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi pada pertemuan 

sebelumnya. 

1) Tahukah kalian apa yang dimaksud dongeng ? 

2) Sebutkan jenis-jenis dongeng? 
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2. Kegiatan Inti (± 60 menit) 

a. Eksplorasi : 

1) Secara klasikal guru menjelaskan tahap-tahap menyimak dongeng 

dengan menggunakan media audio visual.   

2) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-

hal yang belum jelas tentang menyimak dongeng.  

3) Guru memutarkan kaset dongeng yang berjudul ”Timun Mas 2”.   

4) Guru memberikan tugas pada siswa untuk mengerjakan LKS secara 

kelompok. 

a) Sebutkan 4 tokoh dan watak tokoh yang ada dalam dongeng 

”Timun Mas 2” ? 

b) Dimana saja latar cerita Timun Mas 2 terjadi ? 

c) Apakah  tema dan  amanat yang  terkandung  dalam  dongeng 

dongeng ” Timun Mas 2 ”? 

b. Elaborasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang menyimak dongeng 

2) Siswa mendengarkan dan melihat dongeng yang diputarkan oleh guru 

melalui VCD.   

3) Siswa berdiskusi mengerjakan LKS.   

4) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya.   

c. Konfirmasi 

1) Guru memberi  kesempatan  kepada  siswa  untuk bertanya tentang 
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hal-hal  yang belum jelas.   

2) Siswa mencocokkan hasil pekerjaannya dengan kelompok lain. 

3) Guru dan siswa membahas hasil diskusi.   

4) Guru dan Siswa menyimpulkan hasil diskusi.   

3. Kegiatan Akhir (± 30 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Guru memberikan tes formatif  kepada siswa. 

c. Guru meminta siswa untuk mencocokkan hasil tes dengan cara 

menukarkan kepada teman. 

d. Guru menganalisis nilai. 

e. Tindak lanjut :  Melalui siklus I pada pertemuan ke II, jika pembelajaran 

belum tuntas, maka dilanjutkan pada siklus kedua. 

H. Sumber dan Media Pembelajaran : 

1.    Sumber Pembelajaran : 

a) Umri Nuraini, Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar 

kelas V. Halaman 107. Jakarta : Depdiknas 

b) Sri Murni, Ambar Widianingtyas. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD/MI 

kelas V. Halaman 98. Jakarta : Depdiknas. 

2. Media Pembelajaran : 

a) Video Compack disc 

b) Kaset CD 

c) Televisi 

I. Penilaian  : 

1. Penilaian Proses 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( SIKLUS II ) 
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : V / II 

Waktu : 2 x 35 menit 

Pertemuan : I ( Satu ) 

Hari, Tanggal : Kamis, 10 Mei 2012 

 

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, karakter tokoh, tema, latar, amanat. 

C. Indikator: 

1. Menjelaskan dongeng dan jenis-jenisnya 

2. Menjelaskan unsur-unsur cerita 

D. Tujuan Pembelajaran: 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan 

pengertian dongeng. 

2. Melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan jenis-jenis dongeng 

3. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur dongeng. 
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E. Materi Pembelajaran: 

Cerita Rakyat (dongeng) adalah cerita yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat dan sudah ada sejak zaman dahulu. Cerita tersebut diwariskan atau 

disebarkan secara lisan dari mulut ke mulut.  

Jenis-jenis cerita rakyat.  

1. Fabel (cerita binatang), yaitu cerita rakyat yang tokoh-tokohnya binatang, 

misalnya Kancil yang Cerdik dan Serigala yang Licik. 

2. Legenda, yaitu cerita yang isinya dikaitkan dengan asal usul terjadinya suatu 

tempat, misalnya, Asal Usul Banyuwangi, Danau Toba dan Tangkuban 

Perahu. 

3.   Mite, yaitu cerita yang isinya tentang dewa dewi atau cerita yang bersifat 

sakral, misalnya, Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, dan hikayat Sang Boma. 

4. Sage, yaitu cerita yang mengandung unsur sejarah, misalnya, Damarwulan, 

Ciung Wanara, dan Rara Jonggrang. 

5. Epos, yaitu cerita kepahlawanan, misalnya, Ramayana dan Mahabarata. 

6. Cerita Jenaka, yaitu cerita yang menceritakan kebodohan atau sesuatu yang 

lucu, misalnya Pak Pandir, Pak Belalang dan Si Kabayan. 

7. Dongeng biasa, yaitu jenis dongeng yang ditokohi manusia atau biasanya  

adalah suka dukanya seseorang; 

Unsur-unsur Cerita 

1. Tokoh cerita adalah orang atau binatang yang berperan di dalam cerita. 

Masing-masing tokoh mempunyai sifat sendiri-sendiri. 

2. Latar cerita atau setting adalah segala sesuatu yang menjelaskan tentang 
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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. 

F. Metode Pembelajaran : 

Ceramah, tanya jawab, kerja kelompok, penugasan. 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (± 15 menit)  

a. Guru memberi salam dan mengajak siswa untuk berdoa. 

b. Guru melakukan presensi siswa. 

c. Guru melakukan apersepsi yang berkaitan dengan materi  

1) Apa saja jenis-jenis dongeng yang kalian tahu? 

2) Dongeng apa saja yang kalian suka? 

2. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

a. Eksplorasi : 

1) Secara  klasikal  guru  menjelaskan  pengertian  dongeng dan  jenis-

jenisnya. 
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2) Guru dan siswa bertanya jawab tentang unsur-unsur cerita. 

3) Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan lembar kerja 

siswa secara kelompok. 

b. Elaborasi : 

1) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru. 

2) Siswa membentuk kelompok dan berdiskusi mengerjakan LKS.  

3) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya.  

4) Guru memberi  kesempatan  kepada  siswa  untuk bertanya tentang 

hal-hal  yang belum jelas.  

c. Konfirmasi : 

1) Siswa mencocokkan hasil pekerjaannya dengan kelompok lain. 

2) Guru dan siswa membahas hasil diskusi.  

3) Guru dan Siswa menyimpulkan hasil diskusi.  

3.  Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Guru memberikan PR kepada siswa untuk mencari 1 jenis dongeng. 

c. Tindak lanjut : Melalui siklus II pada pertemuan ke I, jika pembelajaran 

belum tuntas, maka dilanjutkan pada pertemuan II. 

H. Sumber dan Media Pembelajaran : 

1.   Sumber Pembelajaran : 

a.  Umri Nuraini, Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar 

kelas V halaman 107 . Jakarta : Depdiknas 
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b.   Sri Murni, Ambar Widianingtyas. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD/MI  

kelas V halaman 98. Jakarta : Depdiknas. 

2.  Media Pembelajaran :  

a. Video Compack disc 

b. Kaset CD 

c. Televisi 

I. Penilaian  : 

1. Penilaian Proses 

Penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran dengan 

menggunakan lembar pengamatan (terlampir) 

2.   Penilaian Hasil 

a.   Teknik tes  : tes tertulis 

b.   Bentuk tes : pilihan ganda (terlampir) 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( SIKLUS II ) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : V / II 

Waktu : 3 x 35 menit 

Pertemuan : II ( Dua ) 

Tempat :     SD Negeri Panggung 11 

Hari, Tanggal : Jumat, 11 Mei 2012 

 

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, karakter tokoh, tema, latar, amanat) 

C. Indikator: 

1. Menentukan tokoh-tokoh cerita 

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 melihat dan  menyimak video dongeng, siswa dapat menjelaskan 

nama dan watak tokoh cerita 

2. Melalui kerja kelompok, siswa dapat mengidentifikasi latar cerita. 
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3. Setelah tanya jawab, siswa dapat menjelaskan tema dan amanat yang 

terkandung dalam dongeng. 

E. Materi Pembelajaran: 

Cerita Rakyat (dongeng) adalah cerita yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat dan sudah ada sejak zaman dahulu. Cerita tersebut diwariskan atau 

disebarkan secara lisan dari mulut ke mulut.  

Unsur-unsur Cerita 

1. Tokoh cerita adalah orang atau binatang yang berperan di dalam cerita. 

Masing-masing tokoh mempunyai sifat 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. 

Tahap-tahap Menyimak Dongeng 

1. Mendengarkan, dalam tahap ini baru mendengar segala sesuatu yang 

dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng.  
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2. Memahami, setelah kita mendengar maka ada keinginan untuk mengerti atau 

memahami dengan baik isi dongeng. 

3. Menginterpretasi, seorang penyimak belum puas kalau hanya mendengar dan 

memahami isi dongeng, dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi 

dalam dongeng. 

4.  Mengevaluasi, pada tahap ini penyimak mulai menilai atau mengevaluasi 

sifat-sifat tokoh dalam dongeng. 

5. Menanggapi, pada tahap ini penyimak menanggapi isi dongeng. 

F. Metode Pembelajaran : 

Ceramah, tanya jawab, kerja kelompok, penugasan. 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (± 15 menit)  

a. Guru memberi salam dan mengajak siswa untuk berdoa. 

b.   Guru melakukan presensi siswa. 

c. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi pada pertemuan 

sebelumnya. 

1) Apa judul dongeng yang kalian simak minggu kemarin ? 

2) Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu? 

2. Kegiatan Inti (± 60 menit) 

a. Eksplorasi : 

1) Secara klasikal guru menjelaskan tahap-tahap menyimak dongeng 

dengan menggunakan media audio visual.   

2) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-
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hal yang belum jelas tentang menyimak dongeng.  

3) Guru memutarkan kaset dongeng yang berjudul ”Sangkuriang”.   

4) Guru memberikan tugas pada siswa untuk mengerjakan LKS secara 

kelompok. 

a. Sebutkan 4 tokoh dan watak tokoh yang ada dalam dongeng 

”Sangkuriang” ? 

b. Dimana saja latar cerita Sangkuriang terjadi ? 

c. Apakah  tema dan  amanat yang  terkandung  dalam  dongeng 

dongeng ”Sangkuriang ”? 

b.  Elaborasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang menyimak dongeng 

2) Siswa mendengarkan dan melihat dongeng yang diputarkan oleh guru 

melalui VCD.   

3) Siswa berdiskusi mengerjakan LKS.   

4) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya.   

c. Konfirmasi 

1)  Guru memberi  kesempatan  kepada  siswa  untuk bertanya tentang hal-

hal  yang belum jelas.   

2)  Siswa mencocokkan hasil pekerjaannya dengan kelompok lain. 

3) Guru dan siswa membahas hasil diskusi.   

4) Guru dan Siswa menyimpulkan hasil diskusi.   
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3. Kegiatan Akhir (± 30 menit) 

a.   Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Guru memberikan tes formatif  kepada siswa. 

c. Guru meminta siswa untuk mencocokkan hasil tes dengan cara 

menukarkan kepada teman. 

d. Guru menganalisis nilai. 

e. Tindak lanjut :  Melalui siklus II pada pertemuan ke II, jika pembelajaran 

belum tuntas, maka dilanjutkan pada siklus ketiga. 

H. Sumber dan Media Pembelajaran : 

1. Sumber Pembelajaran : 

a. Umri Nuraini, Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar 

kelas V halaman 107. Jakarta : Depdiknas 

b. Sri Murni, Ambar Widianingtyas. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD/MI 

kelas V halaman 98. Jakarta : Depdiknas. 

2. Media Pembelajaran : 

a. Video Compack disc 

b. Kaset CD 

c. Televisi 

I. Penilaian  : 

1. Penilaian Proses 

Penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran dengan 

menggunakan lembar pengamatan (terlampir) 
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Lampiran 6 

 

KISI-KISI TES PRASIKLUS DAN SIKLUS I  

SISWA KELAS V 

MATERI CERITA ANAK 
 

Kompetensi Dasar Indikator   
Jenis  Butir Soal Jumlah 

Butir 
Soal 

(%) 
Mudah Sedang Sukar 

5.2 Mengidentifikasi 
unsur cerita 
(tokoh, tema, latar, 
amanat) 

 
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. 

 
1, 2, 3, 4, 
5,  7, 12, 

14, 17 
 

6,10,  
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Lampiran 7 
 

KISI-KISI TES SIKLUS II  

SISWA KELAS V 

MATERI CERITA ANAK 

 

Kompetensi Dasar Indikator   
Jenis  Butir Soal Jumlah 

Butir 
Soal 

(%) 
Mudah Sedang Sukar 

5.2 Mengidentifikasi 
unsur cerita 
(tokoh, tema, 
latar, amanat) 

 
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.  

 
1, 2, 3, 
4, 5,  7, 
12, 14, 

17 
 
 

6,10,  
 
 
  

 
18 
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Prosentase 55 35 10 20 100 
Kategori Ranah Kognitif C1 C2 C3   
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Lampiran 8 
 

TES PRASIKLUS 
 
 

Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang benar! 

1.  Dongeng yang kalian simak berjudul  . . . .            

a. Timun Mas     
b. Timun Mas 2 
c. Ikan Emas 
d. Kancil Cerdik   

 
2.  Tokoh utama dalam dongengTimun Mas 2 adalah  . .  . .                   

a. Cemeng 
b. Cemong 
c. Timun 
d. Ikan 
     

3.  Timun Emas mempunyai sifat banyak akal, makna banyak akal adalah. . . .   
a. bodoh      
b. malas   
c. cerdik 
d. boros 

 
4.  Hewan yang selalu ikut dengan Timun Emas . . . .                              

a. monyet dan anjing 
b. tikus dan anjing 
c. tikus dan kucing 
d. monyet dan kucing 
     

5.  Sifat Pangeran  adalah  . . . 
a. baik        
b. sabar 
c. jahat 
d. boros  
       

6. Orang yang membantu memberikan penginapan kepada Timun Mas dan kedua 
temannya adalah  . . . 
a. ibu tua      
b. ibunya Panji 
c. ibunya Andi 
d. ibunya Angga   
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7. Orang yang terkena penyakit kudis dan koreng  yaitu . . . .   
a. raksasa  
b. ceking  
c. timun  
d. cemong 

 
8. Sebuah cerita mengandung tema dan amanat. Amanat adalah . . . . 

a. peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh cerita 
b. pesan yang disampaikan pengarang kepada pendengar 
c. cerita yang hidup di tengah-tengah masyarakat 
d. urut-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat  

 
9. Penulisan judul yang benar adalah . . . . 

a Timun emas 2  
b timun emas 2 
c timun Emas 2 
d Timun Emas 2 
   

10. Raksasa mandi untuk menyembuhkan penyakit kudis dan korengnya di . . . . 
a. sungai        
b. danau 
c. awah panas 
d. waduk 

 
11. Tema  dalam dongeng Timun Emas 2 adalah . . . .  

a. Kebaikan si raksasa   
b. kejahatan akan selalu menang 
c. kebaikan akan selalau menang 
d. kejadian yang terjadi di masa lampau 

 
12. Orang yang menolong Timun adalah . . . .                          

a. di dekat sungai      
b. di dekat pantai 
c. di dekat danau 
d. di dekat waduk 

      
13. Sesuatu yang menjadi dasar cerita atau topik cerita disebut . . . .  

a. alur        
b. tema  
c. amanat 
d. watak 
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14. Dari sifat bawang merah dan bawang putih. Manakah yang patut kita contoh dalam 
kehidupan sehari-hari . . . .  
a. Ibu Bawang Merah      
b. Pangeran  
c. Bawang Merah 
d. Bawang Putih  

 
15. Orang yang membutuhkan tanaman emas .adalah . . .  

a.  Ayah Bawang Putih      
b. Ibu Bawang Merah  
c. Ayah Pangeran 
d. Bawang Putih 

 
16. Cerita yang hidup di tengah-tengah masyarakat,  ada sejak dahulu disebut . . . . 

a. prosa        
b. cerita rakyat (dongeng) 
c. puisi 
d. cerita jenaka 

 
17. Orang yang memberi biji kepada Pangeran adalah  . . .                               

a. Kakek    
b. Nenek 
c. Ceking 
d. Pak Tani 

 
18. Timun Emas 2 termasuk jenis dongeng . . . . 

a. dongeng binatang      
b. lelucon   
c. Epos 
d. dongeng biasa 
 

19. Amanat   yang terkandung dalam dongeng Timun Emas . . . .   
a. kejahatan akan membawa kebahagiaan   
b. kasih sayang, ketabahan dan kebaikan akan mengantarkan kebahagiaan 
c. serakah, sombong dan kejahatan akan mengantarkan kebahagiaan  
d. kasih sayang, ketabahan dan kebaikan akan mengantarkan kehancuran 
 

20. Perasaan jika menjadi bawang putih yang selalu disiksa oleh ibu tirinya . . .  
a. gembira        
b. senang  
c. bahagia 
d. sedih       

 
 
 
 



140 
 

 
 

Lampiran 9 
 

TES  SIKLUS I 
 
 

Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang benar! 

1.  Dongeng yang kalian simak berjudul  . . . .            

a. Timun Mas     
b. Timun Mas 2 
c. Ikan Emas 
d. Kancil Cerdik   

 
2.  Tokoh utama dalam dongengTimun Mas 2 adalah  . .  . .                   

a. Cemeng 
b. Cemong 
c. Timun 
d. Ikan 
     

3.  Timun Emas mempunyai sifat banyak akal, makna banyak akal adalah. . . .   
a. bodoh      
b. malas   
c. cerdik 
d. boros 

 
4.  Hewan yang selalu ikut dengan Timun Emas . . . .                              

a. monyet dan anjing 
b. tikus dan anjing 
c. tikus dan kucing 
d. monyet dan kucing 
     

5.  Sifat Pangeran  adalah  . . . 
a. baik        
b. sabar 
c. jahat 
d. boros  
       

6. Orang yang membantu memberikan penginapan kepada Timun Mas dan kedua 
temannya adalah  . . . 
a. ibu tua      
b. ibunya Panji 
c. ibunya Andi 
d. ibunya Angga  
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7. Orang yang terkena penyakit kudis dan koreng  yaitu . . . .   
a. raksasa       
b. ceking  
c. timun  
d. cemong 

 
8. Sebuah cerita mengandung tema dan amanat. Amanat adalah . . . . 

a. peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh cerita 
b. pesan yang disampaikan pengarang kepada pendengar 
c. cerita yang hidup di tengah-tengah masyarakat 
d. urut-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat  

 
9. Penulisan judul yang benar adalah . . . . 

a.  Timun emas 2  
b.  timun emas 2 
c.  timun Emas 2 
d.  Timun Emas 2 
   

10. Raksasa mandi untuk menyembuhkan penyakit kudis dan korengnya di . . . . 
a.   sungai        
b.   danau 
c.   awah panas 
d.   waduk 

 
11. Tema  dalam dongeng Timun Emas 2 adalah . . . .  

a. kebaikan si raksasa   
b. kejahatan akan selalu menang 
c. kebaikan akan selalau menang 
d. kejadian yang terjadi di masa lampau 

 
12. Orang yang menolong Timun adalah . . . .                          

a.  di dekat sungai      
b.  di dekat pantai 
c.  di dekat danau 
d.  di dekat waduk 

      
13. Sesuatu yang menjadi dasar cerita atau topik cerita disebut . . . .  

a. alur        
b. tema  
c. amanat 
d. watak 
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14. Dari sifat bawang merah dan bawang putih. Manakah yang patut kita contoh dalam 
kehidupan sehari-hari . . . .  
a. Ibu Bawang Merah      
b. Pangeran  
c. Bawang Merah 
d. Bawang Putih  

 
15. Orang yang membutuhkan tanaman emas .adalah . . .  

a.  Ayah Bawang Putih      
b. Ibu Bawang Merah  
c. Ayah Pangeran 
d. Bawang Putih 

 
16. Cerita yang hidup di tengah-tengah masyarakat,  ada sejak dahulu disebut . . . . 

a. prosa        
b. cerita rakyat (dongeng) 
c. puisi 
d. cerita jenaka 

 
17. Orang yang memberi biji kepada Pangeran adalah  . . .                               

a. Kakek    
b. Nenek 
c. Ceking 
d. Pak Tani 

 
18. Timun Emas 2 termasuk jenis dongeng . . . . 

a. dongeng binatang      
b. lelucon   
c. Epos 
d. dongeng biasa 
 

19. Amanat   yang terkandung dalam dongeng Timun Emas . . . .   
a. kejahatan akan membawa kebahagiaan   
b. kasih sayang, ketabahan dan kebaikan akan mengantarkan kebahagiaan 
c. serakah, sombong dan kejahatan akan mengantarkan kebahagiaan  
d. kasih sayang, ketabahan dan kebaikan akan mengantarkan kehancuran 

 
20. Perasaan jika menjadi bawang putih yang selalu disiksa oleh ibu tirinya . . .  

a. gembira        
b. senang  
c. bahagia 
d. sedih       
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Kunci Jawaban : 
 
1. b 

2. c    

3. a 

4. d 

5. c 

6. a 

7. a 

8. b 

9. d 

10. a 

11. c 

12. a 

13. b 

14. d 

15. c 

16. b 

17. a 

18. d 

19. b 

20. d 
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Lampiran 10 

 

TES SIKLUS II 
 
 

Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang benar! 
1. Dongeng yang kalian simak berjudul  . . . .            

a. Dayang Sumbi     
b. Kota Bandung 
c. Tangkuban Perahu 
d. Sangkuriang  

 
2. Tokoh utama dalam  dongeng  Sangkuriang  adalah  . .  . .                   

a. Dayang Sumbi 
b. Tumang 
c. Pertapa 
d. Ikan 
     

3. Sangkuriang  menjadi naik darah, makna naik darah adalah. . . .   
a. bodoh      
b. malas   
c. cerdik 
d. marah 

 
4. Hewan yang merupakan penjelmaan  manusia setengah dewa adalah . . . .                              

a. anjing 
b. ayam kalkul 
c. harimau 
d. kelinci 
     

5. Sifat Dayang Sumbi  adalah  . . . 
a. baik        
b. sabar 
c. jahat 
d. boros  

       
6. Orang yang memukul kepala Sangkuriang sampai terluka adalah  . . . 

a. Dayang Sumbi     
b. Tumang 
c. Raja 
d. Sangkuriang 
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7. Orang yang mengambil hati dan daging Tumang yaitu . . . .   
a. Dayang Sumbi      
b. Sangkuriang 
c. Tumang 
d. Raja 

 
8. Sebuah cerita mengandung tema dan amanat. Amanat adalah . . . . 

a. peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh cerita 
b. pesan yang disampaikan pengarang kepada pendengar 
c. cerita yang hidup di tengah-tengah masyarakat 
d. urut-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat  

 
9. Penulisan judul yang benar adalah . . . . 

a. Legenda bandung 
b. Legenda Bandung 
c. legenda bandung 
d. legenda Bandung 
   

10. Dayang Sumbi dan keluarganya tinggal di . . . . 
a. danau        
b. hutan 
c. kawah panas 
d. waduk 

 
11. Tema  dalam dongeng Sangkuriang adalah . . . .  

a. Terjadinya gunung Tangkuban Perahu  
b. kesombongan akan  mendatangkan  kehancuran 
c. kebaikan akan selalu menang 
d. kejadian yang terjadi di masa lampau 

 
12. Nama yang diberikan pertapa pada saat sangkuriang lupa jati dirinya adalah . . . .                          

a. Sangkuriang      
b. Sangkalana 
c. Tumang 
d. Raja Priangan 

      
13. Sesuatu yang menjadi dasar cerita atau topik cerita disebut . . . .  

a. alur        
b. amanat  
c. tema 
d. watak 
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14. Dari sifat tokoh utama dalam cerita Sangkuriang,   manakah yang tidak patut  kita 
contoh dalam  kehidupan  sehari-hari . . . .  
a. Membuat senang hati  ibunya     
b. Sakti Mandraguna 
c. Menembak Tumang 
d. Membuat danau dan perahu dalam semalam 

 
15. Yang mengajukan syarat membuat danau,  perahu dalam satu malam adalah . . ..  

a. Dayang Sumbi      
b. Sangkuriang 
c. Raja 
d. Tumang 

 
16. Cerita yang hidup di tengah-tengah  masyarakat,  ada sejak dahulu disebut . . . . 

a. prosa        
b. cerita rakyat (dongeng) 
c. puisi 
d. cerita jenaka 

 
17. Orang yang membendung sungai Citarum adalah  . . ..                               

a. Raja    
b. Dayang Sumbi 
c. Tumang 
d. Sangkuriang 

 
18. Cerita Sangkuriang termasuk jenis dongeng . . . . 

a. dongeng binatang      
b. legenda  
c. Epos 
d. dongeng biasa 

 
19. Amanat   yang terkandung dalam dongeng Sangkuriang . . . .   

a. kejahatan akan membawa kebahagiaan   
b. kejujuran, ketabahan dan kebaikan akan mengantarkan kebahagiaan 
c. ketidakjujuran  akan  mengantarkan kehancuran  
d. kasih sayang, ketabahan dan  kebaikan akan mengantarkan kehancuran 

 
20. Perasaanmu jika menjadi Dayang Sumbi yang hendak dinikahi Sangkuriang . . .  

a. gembira      
b. senang  
c. bahagia 
d. sedih       
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Jawaban : 
 
1. d 

2. a 

3. d 

4. a 

5. a 

6. a 

7. b 

8. b 

9. b 

10. b 

11. a 

12. b 

13. c 

14. c 

15. b 

16. b 

17. d 

18. b 

19. c 

20. d 
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Lampiran 11 

 

HASIL TES PRASIKLUS, SIKLUS I DAN SIKLUS II 
 

No  Nama Siswa 
Nilai 

Prasiklus Siklus I Siklus II 
1 Tri Mulyati 40 55 70 
2 Tias May Santi 60 70 80 
3 Anjas  Anugerah 60 80 90 
4 Gildas Rudianto 50 55 70 
5 Nita Ayu Kristanti 70 60 75 

6 Sri Dewi Pratiwi 45 80 90 

7 Atik Mega Aryani A 60 55 75 

8 Bagas Prasetyo 65 75 85 

9 Dian Annas 70 75 85 
10 Edo Hardiyanto 55 85 95 
11 Fauzan Yudit Pratama 50 65 75 
12 Gita Ayu Ningtias 70 85 95 
13 Gusti Khoerunisah 60 80 85 
14 Imelda Ananda Putri 55 80 90 
15 Milda Dwi Astuti 40 75 85 
16 Oktavi D Nabila 60 80 90 

17 Putri Jihan 65 75 85 
18 Shafira Nuryekti 65 75 85 
19 Zella Mellynia Adluri 70 85 90 
20 Wahyu Khapizal K 55 85 95 

21 Widiarto 50 90 100 
22 Winda Susanti 70 80 90 
23 A Rendy Alfaridzi 45 85 95 
24 Ratna Eka Widyawati 60 60 70 
25 Didi Anwar 55 80 90 
26 Suci Prihatini 65 65 75 
27 Intan Suci  Mazazih 50 80 90 
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28 Aden Riyono 60 75 85 
29 Revaldi 60 60 80 
30 Akbar Izul Haq      A 70 85 95 
31 M Arif Hidayatulloh 50 90 100 
32 Aulia Syal Nabila 50 85 100 
33 Muhammad Rafi 70 80 90 
34 Nabil Faruli 60 85 95 
35 Reno  Agung S 60 70 80 

Jumlah  2040 2645 3025 
Jumlah Rata-rata 58,29 75,57 86,42 
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TABEL HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN MENYIMAK 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 
 

No Nama Siswa 
Aspek Pengamatan 

Jumlah 
Skor Nilai A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Tri Mulyati   √   √     √   √    10 62.5 
2 Tias May Santi   √    √   √      √  11 68.75 
3 Anjas  Anugerah   √     √      √   √   13 81.25 
4 Gildas Rudianto  √     √    √    √  12 75 
5 Nita Ayu Kristanti   √   √     √    √  11 68.75 
6 Sri Dewi Pratiwi   √    √    √ √   √  12 75 
7 Atik Mega Aryani A   √    √    √    √  12 75 
8 Bagas Prasetyo  √     √    √    √  12 75 
9 Dian Annas   √   √    √     √  10 62.5 
10 Edo Hardiyanto   √   √     √    √  11 68.75 
11 Fauzan Yudit Pratama  √     √    √    √  12 75 
12 Gita Ayu Ningtias   √    √    √    √  12 75 
13 Gusti Khoerunisah   √   √      √    √    10 62.5 
14 Imelda Ananda Putri  √     √     √     √  12 75 
15 Milda Dwi Astuti   √     √     √   √  13 81.25 
16 Oktavi D Nabila   √     √    √    √  12 75 
17 Putri Jihan   √    √    √     √   12 75 
18 Shafira Nuryekti   √    √     √   √  13 81.25 
19 Zella Mellynia Adluri   √    √      √   √   13 81.25 

Lam
piran 12 
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20 Wahyu Khapizal K   √    √    √    √  12 75 
21 Widiarto  √     √    √    √  12 75 
22 Winda Susanti   √    √    √    √  12 75 
23 A Rendy Alfaridzi   √     √     √   √  13 81.25 
24 Ratna Eka Widyawati   √    √    √    √  12 75 
25 Didi Anwar   √    √    √   √        11 68.75 
26 Suci Prihatini  √    √     √    √  11 68.75 
27 Intan Suci  Mazazih   √     √     √   √  13 81.25 
28 Aden Riyono   √      √    √    √  12 75 
29 Revaldi   √   √     √      √  10 62.5 
30 Akbar Izul Haq      A   √    √    √    √  12 75 
31 M Arif Hidayatulloh     √   √      √     √ 15 93.75 
32 Aulia Syal Nabila    √   √     √      √ 14 87.5 
33 Muhammad Rafi   √     √      √   √   13 81.25 
34 Nabil Faruli   √    √    √    √  12 75 
35 Reno  Agung S   √    √    √    √  12 75 
 Jumlah Siswa  6 27 2  8 27 0   3 23 9  3 30 2   
 Jumlah Nilai  12 81 8   14 81 0  6 69 36  4 87 16  2618,75 

 Jumlah Skor
Keseluruhan 107 95 111 107 420  

 Rata-rata 107/35 = 3,1 95/35 = 2,7 111/35 = 3,1 107/35 = 3,1 2618,75/35 = 74,82 

 Prosentase 420/(35x16)x100%= 
74,82% 



152 
 

 
 

Guru , 

 

 

 
 
 

Monalisa Sherly Sunarto 
NIM 1402408226 

 
 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 
 

No. Aspek Kategori 
Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

1 Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menyimak 2 27 6 0 
2 Kerja sama dalam kelompok 0 27 8 0 
3 Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 9 23 3 0 
4 Keaktifan siswa dalamvmendengarkan dan menanggapi hasil kerja 

kelompok 2 30 3 0 
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TABEL HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  
DALAM PEMBELAJARAN MENYIMAK 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 
 

No Nama Siswa 

Aspek Pengamatan 
Jumlah 

Skor Nilai A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Tri Mulyati   √    √    √   √    11 68.75 
2 Tias May Santi   √    √   √      √  11 68.75 
3 Anjas  Anugerah   √     √      √     √  14 87.5 
4 Gildas Rudianto   √    √    √    √  12 75 
5 Nita Ayu Kristanti   √    √    √    √  12 75 
6 Sri Dewi Pratiwi    √   √     √   √  14 87.5 
7 Atik Mega Aryani A   √    √    √    √  12 75 
8 Bagas Prasetyo   √    √    √    √  12 75 
9 Dian Annas   √   √     √    √  11 68.75 
10 Edo Hardiyanto   √    √    √    √  12 75 
11 Fauzan Yudit Pratama   √    √    √    √  12 75 
12 Gita Ayu Ningtias   √    √    √    √  12 75 
13 Gusti Khoerunisah   √    √     √     √   12 75 
14 Imelda Ananda Putri    √   √     √     √  13 81.25 
15 Milda Dwi Astuti   √     √     √   √  13 81.25 
16 Oktavi D Nabila   √     √    √    √  12 75 
17 Putri Jihan    √    √   √     √   14 87.5 
18 Shafira Nuryekti    √   √     √   √  14 87.5 

Lam
piran 13 
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19 Zella Mellynia Adluri    √   √      √   √   14 87.5 
20 Wahyu Khapizal K   √    √    √    √  12 75 
21 Widiarto   √    √    √      √ 13 81.25 
22 Winda Susanti    √   √     √   √  14 87.5 
23 A Rendy Alfaridzi    √   √     √   √  14 87.5 
24 Ratna Eka Widyawati   √    √    √    √  12 75 
25 Didi Anwar   √    √    √   √        11 68.75 
26 Suci Prihatini    √   √     √   √  14 87.5 
27 Intan Suci  Mazazih   √     √     √   √  13 81.25 
28 Aden Riyono   √      √    √    √  12 75 
29 Revaldi   √   √     √      √  10 62.5 
30 Akbar Izul Haq      A   √    √    √    √  12 75 
31 M Arif Hidayatulloh     √   √      √      √ 15 93.75 
32 Aulia Syal Nabila    √   √     √      √ 14 87.5 
33 Muhammad Rafi   √     √      √   √   13 81.25 
34 Nabil Faruli   √    √    √    √  12 75 
35 Reno  Agung S   √    √    √    √  12 75 
 Jumlah Siswa    25 10  2 32 1   2 20 11  2 29 4   
 Jumlah Nilai   75 40  4 96 4  4 60 44  4 87 16  2750 

 Jumlah Skor
Keseluruhan 115 104 108 107 434  

 Rata-rata 115/35 = 3,2 104/35 = 3 108/35 = 3,1 107/35 = 3,1 2750/35 = 77,5 

 Prosentase 434/(35x16)x100%= 
77,5% 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 
 

No. Aspek Kategori 
Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

1 Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menyimak 10 25 0 0 
2 Kerja sama dalam kelompok 1 32 2 0 
3 Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 11 20 2 0 
4 Keaktifan siswa dalamvmendengarkan dan menanggapi hasil 

kerja kelompok 4 29 2 0 
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TABEL HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN MENYIMAK 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 
 

No Nama Siswa 

Aspek Pengamatan 
Jumlah 

Skor Nilai A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Tri Mulyati   √    √    √    √  12 75 
2 Tias May Santi   √    √    √    √  12 75 
3 Anjas  Anugerah    √    √    √    √ 16 100 
4 Gildas Rudianto   √    √    √    √  12 75 
5 Nita Ayu Kristanti   √    √    √    √  12 75 
6 Sri Dewi Pratiwi    √   √     √   √  14 87.5 
7 Atik Mega Aryani A   √      √   √    √  13 81.25 
8 Bagas Prasetyo   √    √    √    √  12 75 
9 Dian Annas   √    √    √    √  12 75 
10 Edo Hardiyanto   √    √    √    √  12 75 
11 Fauzan Yudit Pratama   √    √    √    √  12 75 
12 Gita Ayu Ningtias   √    √    √    √  12 75 
13 Gusti Khoerunisah    √    √    √    √ 16 100 
14 Imelda Ananda Putri    √     √    √   √  15 93.75 
15 Milda Dwi Astuti    √   √     √   √  14 87.5 
16 Oktavi D Nabila    √   √     √   √  14 87.5 
17 Putri Jihan    √    √    √    √ 16 100 
18 Shafira Nuryekti    √   √     √   √  14 87.5 
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19 Zella Mellynia Adluri    √    √    √    √ 16 100 
20 Wahyu Khapizal K   √    √    √    √  12 75 
21 Widiarto    √    √    √    √ 16 100 
22 Winda Susanti    √   √     √   √  14 87.5 
23 A Rendy Alfaridzi    √   √     √   √  14 87.5 
24 Ratna Eka Widyawati   √    √    √    √  12 75 
25 Didi Anwar   √    √    √    √  12 75 
26 Suci Prihatini    √   √     √   √  14 87.5 
27 Intan Suci  Mazazih   √     √     √   √  13 81.25 
28 Aden Riyono   √    √    √    √  12 75 
29 Revaldi   √    √    √    √  12 75 
30 Akbar Izul Haq      A   √    √    √    √  12 75 
31 M Arif Hidayatulloh    √    √    √    √ 16 100 
32 Aulia Syal Nabila    √    √    √    √ 16 100 
33 Muhammad Rafi     √    √    √    √ 16 100 
34 Nabil Faruli   √    √    √    √  12 75 
35 Reno  Agung S   √    √    √    √  12 75 
 Jumlah Siswa    19 16   25 10   18 17   27 8   
 Jumlah Nilai   57 64   75 40   54 68   81 32  2943,75 

 Jumlah Skor
Keseluruhan 121 115 122 113 471  

 Rata-rata 121/35 = 3,5 115/35 = 3,3 122/35 = 3,5 113/35 = 3,2 2968,75/35 = 84,1 

 Prosentase 471/(35x16)x100%= 
84,1% 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 2 Pertemuan I 
 

No. Aspek Kategori 
Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

1 Keantusiasan siswa dalam pembelajaran menyimak 16 19 0 0 
2 Kerja sama dalam kelompok 10 25 0 0 
3 Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 17 18 0 0 
4 Keaktifan siswa dalamvmendengarkan dan menanggapi hasil kerja 

kelompok 8 27 0 0 
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TABEL HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN MENYIMAK 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 
 

No Nama Siswa 

Aspek Pengamatan 
Jumlah 

Skor Nilai A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Tri Mulyati     √   √      √   √  14 81.25 
2 Tias May Santi   √      √   √    √  13 100 
3 Anjas  Anugerah    √    √    √    √ 16 87.5 
4 Gildas Rudianto    √   √    √    √  14 81.25 
5 Nita Ayu Kristanti    √   √    √    √   13 87.5 
6 Sri Dewi Pratiwi    √   √     √    √ 14 81.25 
7 Atik Mega Aryani A   √      √   √    √  13 81.25 
8 Bagas Prasetyo    √   √    √     √  13 93.75 
9 Dian Annas    √    √    √   √  15 87.5 
10 Edo Hardiyanto   √     √   √     √ 14 87.5 
11 Fauzan Yudit Pratama     √   √    √     √ 14 81.25 
12 Gita Ayu Ningtias   √    √      √   √  13 93.75 
13 Gusti Khoerunisah    √    √    √   √   15 87.5 
14 Imelda Ananda Putri    √    √     √   √  14 87.5 
15 Milda Dwi Astuti    √   √     √   √  14 87.5 
16 Oktavi D Nabila    √   √     √   √  14 100 
17 Putri Jihan    √    √    √    √ 16 87.5 
18 Shafira Nuryekti    √   √     √   √  14 100 

Lam
piran 15 
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19 Zella Mellynia Adluri    √    √    √    √ 16 75 
20 Wahyu Khapizal K   √    √    √    √  12 100 
21 Widiarto    √    √    √    √ 16 87.5 
22 Winda Susanti    √   √     √   √  14 93.75 
23 A Rendy Alfaridzi    √   √     √    √ 15 81.25 
24 Ratna Eka Widyawati   √    √    √     √ 13 81.25 
25 Didi Anwar   √     √   √    √  13 93.75 
26 Suci Prihatini    √    √    √   √  15 87.5 
27 Intan Suci  Mazazih    √   √     √   √  14 81.25 
28 Aden Riyono    √   √    √    √  13 81.25 
29 Revaldi    √   √    √    √  13 81.25 
30 Akbar Izul Haq      A    √   √    √    √  13 100 
31 M Arif Hidayatulloh    √    √    √    √ 16 100 
32 Aulia Syal Nabila    √    √    √    √ 16 100 
33 Muhammad Rafi     √    √    √    √ 16 75 
34 Nabil Faruli   √    √    √    √  12 81.25 
35 Reno  Agung S   √     √   √    √  13 81.25 
 Jumlah Siswa 0 0  9 26 0 0 20 15 0 0 15 20 0 0 23 12   
 Jumlah Nilai 0 0  27 104 0 0 60 60 0 0 45 80 0 0 69 48  3081,25 

 Jumlah Skor
Keseluruhan 131 120 125 117 493  

 Rata-rata 131/35 = 3,7 120/35 = 3,4 125/35 = 3,6 117/35 = 3,3 2968,75/35 = 88,04 

 Prosentase 493/(35x16)x100%=88,
04% 



 

No

1
2
3

4

 
Keteran
A =
B  =
C  =
D  =
 
Ketera
 

 

o. 

Keantusiasa
2 Kerja sama 
3 Tanggung ja

4 Keaktifan si
kelompok 

ngan : 
Keantusiasan  s
Kerjasama dala
Tanggung jawa
Keaktifan siswa

angan Nilai Asp

an siswa dalam pe
dalam kelompok
awab dalam men
iswa dalamvmend

siswa dalam pem
am kelompok 
ab siswa dalam m
a dalam menden

pek: 1 = Kurang

 Hasil Observ

Aspek 

embelajaran men
k 
gerjakan tugas
dengarkan dan m

mbelajaran meny

mengerjakan tug
ngarkan dan me

g; 2 = Cukup; 3 

 

asi Aktivitas Si

yimak

menanggapi hasil k

yimak 

gas 
enanggapi hasil k

= Baik; 4 = San

 

iswa Siklus 2 P

Sangat B
26
15
20

kerja 12

kerja kelompok

ngat baik 

Pertemuan 2 

Baik Baik 
9

20
15

23 

k  

Kategori 
Cukup 

0 
0 
0 
0 

 

Kurang 
0 
0 
0 
0 

161 



162 
 

 
 

Kualifikasi persentase keaktifan belajar siswa: 
86 %  – 100 % = Aktif sekali 
71 %  –   85 % = Aktif 
56 %  –  70 % = Cukup aktif 
41 %  –   55 % = Kurang aktif 
< 40% = Tidak aktif 
 

No Aspek yang diamati 
Persentase pertemuan ke- 

1 2 
A  Keantusiasan  siswa dalam pembelajaran menyimak 3,5 3,7 
B  Kerjasama dalam kelompok 3,3 3,4 
C Tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas 3,5 3,6 
D Keaktifan siswa dalam mendengarkan dan menanggapi hasil kerja kelompok  3,2 3,3 

Rata-rata 84,1 % 88,04 % 
Rata-rata aktivitas Siklus II 86.07 % 
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Lampiran 16 

DESKRIPTOR 

ALAT PENGUKURAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar. 

 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 kompetensi dasar terurut 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 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan
1 
2 
 

3 
 

4 

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

 

 Indikator :  1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup. 

 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya tertuang 

di dalam rencana pembelajaran. Dampak pengiring dianggap 

operasional apabila sesuai dengan kegiatan pembelajaran. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan
1 
2 
3 
 

4 

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

 

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 Penjelasan
1 
2 
3 
4 

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). 
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 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, musium, 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). 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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. 
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   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 siswa, 

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 inkuiri pada siswa 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.  

Skala Penilaian Penjelasan
1 
2 
3 
4 

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 Penjelasan
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

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 secara rinci 
dan sesuai dengan tujuan 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara rinci 
dan sesuai dengan tujuan, disertai rencana kegiatan terstruktur 
dan mandiri 
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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. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala 
Penilaian 

Penjelasan

1 
 

2 
 

3 
 

4 

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.

  

 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 Penjelasan
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak
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 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 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 (setting)  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 (setting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 

b. Penataan latar (setting) 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 Penjelasan
1
2 
3 
4

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak
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  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, kelompok, atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan
1
2 
3 
4

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 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan
1 
 

2 
 

3 
 

4 

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.

  

      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 Penjelasan
1 
 

2 
 

3 
 

 
4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur ketercapaian tujuan 
pembelajaran. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian tujuan 
pembelajaran. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian tujuan 
pembelajaran dan memenuhi syarat-syarat penyusunan alat 
evaluasi termasuk penggunaan bahasa yang efektif. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian tujuan 
pembelajaran dan memenuhi syarat-syarat penyusunan alat 
evaluasi termasuk penggunaan bahasa yang efektif disertai 
pencantuman kunci jawaban

 

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 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

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. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

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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DESKRIPTOR 

ALAT PENGUKURAN KEMAMPUAN GURU  2 (APKG 2 )  

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 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan
1 
2 
3 
4 

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

 Indikator : 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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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan
1 
2 
3 
4 

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. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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.  
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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. 

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). 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan
1 
2 
3 
4 

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

 

 Indikator : 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 Penjelasan
1 
2 

 
3 
 

4 

Guru tidak menggunakan media 
Guru menggunakan satu media namun tidak sesuai dengan 
materi dan kebutuhan siswa. 
Guru menggunakan satu media dan sesuai dengan materi 
serta kebutuhan siswa. 
Guru menggunakan lebih dari satu media dan sesuai dengan 
materi serta kebutuhan siswa  

 

 Indikator : 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. 
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 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau PR pada 

akhir pelajaran. 

      Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
 

4 

Deskriptor a atau b tampak
Deskriptor a dan b ; atau a danc ; 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 

 

 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. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak
Dua/tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
Lebih dari empat  descriptor tampak

 

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 deskriptor 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.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

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

 

3. 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. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

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 sudah jelas dan mudah dipahami 
siswa. 

 

 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 
 

Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan/pendapat  atau 
tidak menanggapi pertanyaan/pendapat siswa. 
Tanggap terhadap siswa yang mengajukan pertanyaan/pendapat, 
sesekali menggali respon atau pertanyaan siswa dan memberi 
respon yang sepadan. 
Menggali respon atau pertanyaan siswa selama pembelajaran 
berlangsung dan memberikan balikan kepada  siswa. 
Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan temannya 
atau menampung respon dan pertanyaan siswa untuk kegiatan 
selanjutnya.

 

 Indikator : 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. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 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.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

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. 

 

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. *) 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan
1 
2 
3 
4 

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

 

*)  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) 



181 
 

 
 

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 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. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

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

 

 Indikator : 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 siswa menghadapi 

kesulitan. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 
1 
 

2 
3 
 

4 

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.  

 

*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, nilai 

untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 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 menampakkanpenyimpangan 

(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. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan
1 
2 
3 
4 

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

 

 Indikator : 4.5  Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

 Penjelasan  : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 
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 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. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1
2 
3 
4

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

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

tertentu. 

Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Indikator  : 5.1 Mendemostrasikan penguasaan materi pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 

Penjelasan : Materi pembelajaran Bahasa Indonesia meliputi 4 aspek, yaitu  

a. Kebahasaan. 

b. Pemahaman. 

c. Penggunaan, dan 

d. Apresiasi sastra. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan kemunculan penguasaan guru 

dalam keempat aspek di atas. 

Skala Penilaian Penjelasan
1 
2 
3 
4 

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

Indikator   : 5.2 Memberikan latihan ketrampilan berbahasa. 

Penjelasan  : Latihan ketrampilan berbahasa diberikan dengan tujuan agar 

siswa mampu mengungkapkan perasaan dan pikirannya dengan 

bahasa yang benar secara lisan dan tulisan. 
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Latihan berbahasa dianggap efektif bila dilakukan terpadu antara keterampilan 

membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Setiap siswa memperoleh 

kesempatan sesuai dengan tujuan. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 

3 
 

4 

Siswa mendapat keterampilan berbahasa, tetapi tidak terpadu.
Sebagian kecil siswa mendapat latihan secara terpadu sesuai 
dengan tujuan. 
Sebagian besar siswa mendapat latihan secaraterpadu sesuai 
dengan tujuan. 
Hampir semua siswa mendapatkan latihan secara terpadu sesuai 
dengan tujuan.  

 

 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 deklamasi dan/atau bermain peran. 

 d. Guru memberi kesempatan berlatih kepada siswa untuk menulis puisi atau 

cerpen sederhana. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan
1 
2 
3 
4 

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

  

Indikator  : 5.4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dan 

bernalar. 

 Penjelasan : Pembelajaran Bahasa Indonesia mempunyai berbagai fungsi, 

antara lain untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan 

bernalar. Oleh karena itu, guru seyogianya menyediakan 

kesempatan berlatih, sehingga kedua kemampuan tersebut 

terbentuk dan berkembang. Bentuk latihan dapat berupa tanya 

jawab, dialog, bermain peran, bercerita, atau bermain drama. 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan
1 
 

2 
3 
 

4 
 

Ada kesempatan bagi siswa untuk berlatih komunikasi. 
Latihan berkomunikasi berlangsung dengan lancar. 
Latihan berkomunikasi berlangsung dengan lancar dan 
sistematis. 
Latihan berkomunikasi berlangsung dengan lancar, sistematis, 
dan sesuai dengan konteks (lawan bicara, topik, situasi, dan lain-
lain). 

  

Indikator  : 5.5 Memupuk kegemaran membaca 

 Penjelasan : Kegemaran membaca merupakan salah  satu kunci keberhasilan 

seseorang dalam meraih ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Oleh karena itu, pembelajaran Bahasa Indonesia haruslah 

memungkinkan tumbuhnya kegemaran membaca. 

 Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru untuk mengelola 

berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan kegemaran 

membaca. 
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 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Menganjurkan siswa untuk membaca buku. 

 b. Menceritakan satu kejadian yang dibaca guru dari berbagai sumber                

(misalnya buku, koran, majalah) sebagai titik tolak pembelajaran. 

 c. Meminta siswa menceritakan peristiwa yang pernah dibacanya. 

 d. Memberikan tugas membaca secara berkesinambungan. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor 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 Penjelasan 
1 
2 
 

3 
 

4 

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

 

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 Penjelasan
1 
2 
3 
4 

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.
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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). 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan
1
2 
3 
4

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

 

Indikator  : 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. 

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. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak
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Indikator  : 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. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan *)
1 
 

2 
3 
 

4 

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. 

*)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

  

Indikator  : 7.4 Penampialan 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 kleas yang bersangkutan. 

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak
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Lampiran 17 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1  
(APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN 
KEMAMPUAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2.1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

hasil belajar. 

2.2. Merancang dampak  pengiring berbentuk 

kecakapan hidup (Life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

 

 

√

√

3,5 

Nama Guru    :    Monalisa Sherly Sunarto 

NIM   :    1402408226 

Mata Pelajaran   :    Bahasa Indonesia 

Kelas    :    V (Lima) 

Sekolah    :    SD Negeri Panggung 11 

Tanggal    :    Kamis, 3 Mei 2012 

Waktu    :    07.15 – 08.25 

Observer    :    Jamilah, S.Pd 



190 
 

 
 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

Materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan 

Media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar  

 

      Rata-rata butir  2  = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajara 

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 pengorganinisasian 

       siswa agar dapat berpartisipasi dalam   

       kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 5 = D 
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Lampiran 18 
 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 
LEMBAR PENILAIAN 

 KEMAMPUAN MELAKSANAKAN  PEMBELAJARAN 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

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         4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

                                  

                                                               Rata-rata butir 1 = P 

 

 

3,5 

√

√

Nama Guru   :    Monalisa Sherly Sunarto 

NIM  :    1402408226 

Kelas    :    V (Lima) 

Sekolah    :    SD Negeri Panggung 11 

Tanggal    :    Kamis, 3 Mei 2012 

Waktu    :    07.15 – 08.25 

Observer :    Jamilah, S.Pd 
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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 = Q 

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 = R 

 

 

√

√

3,83 

√

√

√

√

√

√

√

√

3,8 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian dan sabar kepada  

kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi 

yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan 

dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

               Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan 

5.2 Memiliki unsur makna dalam urutan logis 

5.3 Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

yang tepat  

5.4 Menerapkan pembentuk wacana, sosiokultutal 

dan strategi komunikatif secara tepat 

                                                                                            Rata-rata butir 5 = T        

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 = U 
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Lampiran 19 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 

 (APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN 
KEMAMPUAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

√

√

3,5 

Nama Guru    :    Monalisa Sherly Sunarto 

NIM   :    1402408226 

Mata Pelajaran    :    Bahasa Indonesia 

Kelas     :    V (Lima) 

Sekolah    :    SD Negeri Panggung 11 

Tanggal    :    Jumat, 4 Mei 2012 

Waktu     :    07.15 – 09.00 

Observer    :    Jamilah, S.Pd 
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sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

Materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan 

Media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar  

 

     Rata-rata butir  2  = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajara 

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 pengorganinisasian 

      siswa agar dapat berpartisipasi dalam   

      kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 
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Lampiran 20 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 
LEMBAR PENILAIAN 

 KEMAMPUAN MELAKSANAKAN  PEMBELAJARAN 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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          4 

1.1  Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 

                                  

     Rata-rata butir 1 = P 

 
3,5 

√

√

Nama Guru    :    Monalisa Sherly Sunarto 

NIM   :    1402408226 

Mata Pelajaran   :    Bahasa Indonesia 

Kelas    :    V (Lima) 

Sekolah    :    SD Negeri Panggung 11 

Tanggal    :    Jumat, 4 Mei 2012 

Waktu    :    07.15 – 09.00 

Observer   :    Jamilah, S.Pd 
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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 = Q 

 

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 = R 

 

√

√
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√
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes,  

terbuka, penuh pengertian, dan sabar 

kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi 

yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

Kepercayaan diri 

               Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Mencapai tujuan komunikatif yang  

diinginkan 

5.2 Memiliki unsur makna dalam urutan logis 

5.3 Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

         yang tepat  

5.4    Menerapkan pembentuk wacana, sosio 

Kultutal  dan strategi komunikatif  

secara tepat 

                                                                                            Rata-rata butir 4 = T  

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 = U 
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Lampiran 21 

 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 

(APKG 1) 
LEMBAR PENILAIAN 

KEMAMPUAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

2.1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

hasil belajar. 

2.2. Merancang dampak  pengiring berbentuk 

kecakapan hidup (Life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

 

 

 

√

√

3,5 

Nama Guru    :    Monalisa Sherly Sunarto 

NIM   :    1402408226 

Mata Pelajaran   :    Bahasa Indonesia 

Kelas    :    V (Lima) 

Sekolah    :    SD Negeri Panggung 11 

Tanggal    :    Kamis, 10 Mei 2012 

Waktu    :    07.15 – 08.25 

Observer    :    Jamilah, S.Pd 
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2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1  Mengembangkan dan mengorganisasikan 

 materi pembelajaran 

2.2  Menentukan dan mengembangkan  

 media pembelajaran 

2.3  Memilih sumber belajar  

 

     Rata-rata butir  2  = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajara 

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 pengorganinisasian 

       siswa agar dapat berpartisipasi dalam   

       kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 5 = D 
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Lampiran 22 
 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 
LEMBAR PENILAIAN 

 KEMAMPUAN MELAKSANAKAN  PEMBELAJARAN 
SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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        4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

                                  

        Rata-rata butir 1 = P 

 
3,5 

√

√

Nama Guru   :    Monalisa Sherly Sunarto 

NIM  :    1402408226 

Mata Pelajaran   :    Bahasa Indonesia 

Kelas    :    V (Lima) 

Sekolah    :    SD Negeri Panggung 11 

Tanggal    :    Kamis, 4 Mei 2012 

Waktu    :    07.15 – 08.25 

Observer :    Jamilah, S.Pd 
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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 = Q 

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 = R 

 

 

√

√

√

3,67 

√

√

√

√

√

√

√

√

3,6 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar 

 kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi 

yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan 

dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

               Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Mencapai tujuan komunikatif yang  

diinginkan 

5.2 Memiliki unsur makna dalam urutan logis 

5.3 Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

yang tepat  

5.4 Menerapkan pembentuk wacana, sosio 

Kultutal dan strategi komunikatif  

secara tepat 

                                                                                            Rata-rata butir 4 = T        

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 = U 

 

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

√
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Lampiran 23 

 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1  

(APKG 1) 
LEMBAR PENILAIAN 

KEMAMPUAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

√

√

3,5 

Nama Guru    :    Monalisa Sherly Sunarto 

NIM   :    1402408226 

Mata Pelajaran    :    Bahasa Indonesia 

Kelas     :    V (Lima) 

Sekolah    :    SD Negeri Panggung 11 

Tanggal    :    Jumat, 11 Mei 2012 

Waktu     :    07.15 – 09.00 

Observer    :    Jamilah, S.Pd 
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2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1    Mengembangkan dan mengorganisasikan 

Materi pembelajaran 

2.2    Menentukan dan mengembangkan 

Media pembelajaran 

2.3    Memilih sumber belajar  

 

     Rata-rata butir  2  = B 

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 pengorganinisasian 

       siswa agar dapat berpartisipasi dalam   

       kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 5 = D 

 

 

 

 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Lampiran 24 
 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 
LEMBAR PENILAIAN 

 KEMAMPUAN MELAKSANAKAN  PEMBELAJARAN 
SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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        4 

1.1  Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar   

1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 

                                  

        Rata-rata butir 1 = P 

 
3,5 

√

√

Nama Guru    :    Monalisa Sherly Sunarto 

NIM   :    1402408226 

Mata Pelajaran   :    Bahasa Indonesia 

Kelas    :    V (Lima) 

Sekolah    :    SD Negeri Panggung 11 

Tanggal    :    Jumat, 11 Mei 2012 

Waktu    :    07.15 – 09.00 

Observer   :    Jamilah, S.Pd 
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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 = Q 

 

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 = R 

 

 

√

√

√

3,67 

√

√

√

√

√

√

√

√

3,8 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

               Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Mencapai tujuan komunikatif yang  

diinginkan 

5.2 Memiliki unsur makna dalam urutan logis 

5.3 Menggunakan unsur-unsur kabahasaan  

        yang tepat  

5.4   Menerapkan pembentuk wacana, sosio 

kultutal dan strategi komunikatif  

secara tepat 

                                                                                            Rata-rata butir 4 = T        

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 = U 
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 Lampiran 25 
 

HASIL PEKERJAAN SISWA SIKLUS I 
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HASIL PEKERJAAN SISWA SIKLUS II 
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Lampiran 26 

 

Timun Mas 2 

 

Dalam kisah sebelumnya diceritakan timun emas dan sahabat-sahabatnya telah 

berhasil mengalahkan raksasa yang akan memangsa timun emas dan sahabatnya 

cemong dan cemeng. Timun Mas dan kedua sahabatnya ingin pulang kerumah 

ibunya. Akan tetapi kemalaman dihutan, kemudian mereka bertiga bermalam di hutan 

tersebut. 

Pada pagi harinya timun Mas dan kedua sahabatnya itu melakukan perjalanan 

kembali melintasi hutan belantara dan pegunungan. Pada sore harinya mereka 

melewati sebuah perkampungan yang hanya di huni oleh seorang ibu dan anak laki-

lakinya yang bernama Panji. Panji menyuruh Timun Mas untuk bermalam di 

rumahnya.  

Pada waktu makan malam, Timun dan kedua sahabatnya beserta Panji dan 

ibunya saling bercerita mengenai raksasa yang akan memangsa Timun. Dengan biji-

bijian yang diberi oleh ibunya, Timun bisa mengalahkan raksasa itu,  sampai akhirnya 

mereka terlelap tidur. 

Pada pagi harinya disaat timun emas dan sahabatnya bergegas untuk pamit 

melanjutkan perjalanan pulang, tiba-tiba tanah yang diinjak bergetar kencang. 

Muncullah raksasa dengan tiba-tiba sambil menggaruk-garuk tubuhnya. Timun emas 

terkejut  melihat raksasa tersebut menggaruk-garuk badannya. 

Timun emas:  “raksasa jelek, kamu kenapa?” 

Raksasa       :  “tidak tahu Timun, tiba-tiba saja seluruh tubuhku dipenuhi       dengan 

koreng...” 

Timun emas :“aku tau obatnya, tapi ada syaratnya kamu tidak boleh makan       

manusia lagi” 

Raksasa          :  “iya, saya sanggup!” 

Setelah terjadi percakapan itu, akhirnya Timun mengantarkan raksasa ke sebuah 

kawah untuk mengobati korengnya. Sesampainya di kawah itu raksasa langsung 

menjeburkan diri ke kawah, tidak lama kemudian raksasa tersebut sembuh dari 
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penyakit korengnya. Tanpa dia sadari begitu girangnya hingga kawah itu jebol dan 

membanjiri kampung yang ada dibawahnya. 

Timun kebingungan melihat kampung yang ada dibawah gunung kebanjiran, dia 

meminta tolong raksasa untuk menyelamatkan warga kampung tersebut. Raksasa 

tersebut bersedia menolong warga yang kebanjiran dengan syarat dia boleh makan 

manusia lagi. Kemudian raksasa mengangkat warga di atas pundaknya dan 

membawanya ke lembah yang lebih tinggi. 

Setelah selesai menolong warga masyarakat raksasa pun menagih janji untuk 

memakan manusia.  Timun bersedia menggantikan warga untuk dimakan raksasa. 

Raksasa pun pulang ke istananya dengan membawa Timun Mas untuk bahan 

santapan sarapan pagi. 

Karena merasa iba, warga masyarakat meminta tolong kepada Pangeran untuk 

menolong Timun Mas. Pangeran pun bergegas menolong Timun Mas dengan 

menyiapkan kedua pengawal untuk membantunya, tetapi diperjalanan Pangeran 

bertemu dengan kakek aneh dan kakek aneh tersebut tiba-tiba memberikan sekantung 

biji-bijian. 

Sesampainya di istana raksasa, pangeran langsung menyerang raksasa dengan 

biji-bijian yang diberikan oleh sang kakek waktu diperjalanan, akhirnya raksasapun 

menyerah dan Timun Mas berhasil dibebaskan. 
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Sangkuriang 

Di sebuah kerajaan di Tanah Priangan hiduplah seorang putri yang sangat 

cantik bernama dayang Sumbi. Dayang Sumbi sebenarnya adalah putri dari seorang 

dewi kahyangan yang dikutuk dewa menjadi seekor babi. Dia dipungut oleh pangeran 

dan diangkat sebagai putrinya. Dayang Sumbi tumbuh menjadi putri cantik yang 

pandai memintal benang dan bermain kecapi. Pada suatu hari benang yang 

dipakainya memintal jatuh dan hilang. Dayang sumbi menjanjikan barang siapa yang 

menemukan benang sulamannya, jika ia perempuan maka akan dijadikannya saudara 

dan jika ia laki-laki maka akan dijadikannya suami.  

Ternyata yang menemukan benang Dayang Sumbi adalah seekor anjing yang 

tak lain adalah si Tumang manusia setengah dewa yang memiliki kekuatan gaib. Dari 

hasil pernikahannya Dayang Sumbi mengandung anak. Karenanya Dayang Sumbi 

akhirnya diusir oleh kerajaan dan hidup di hutan. Setelah lahir, anak tersebut diberi 

nama Sangkuriang. Hidup keluarga bahagia, seorang ayah dalam bentuk anjing 

(namanya Tumang), ibu (namanya Dayang Sumbi), dan Sangkuriang panggilan anak. 

Suatu hari, Dayang Sumbi meminta anaknya untuk pergi berburu di hutan 

terdekat dan ia ingin beberapa hati rusa atau daging rusa. Jadi Sangkuriang pergi 

berburu dengan anjing kesayangannya, si Tumang. Setelah berburu seharian, 

Sangkuriang mulai menemukan seekor babi dan segera akan dipanahnya. Namun niat 

itu dihalangi oleh Si Tumang. Babi tersebut adalah penjelmaan dewi kahyangan, 

sebab itulah Si Tumang membiarkan babi itu pergi. Sangkuriang naik darah dan tanpa 

berpikir panjang, Sangkuriang mengambil panahnya dan menembak Si 

Tumang. Kemudian ia mengambil hati anjing dan dibawa pulang. Dia memberi hati 

anjing untuk ibunya. Setelah Dayang Sumbi tahu bahwa Sangkuriang telah 

membunuh Tumang. Ia marah dan memukul kepala Sangkuriang. Sangkuriang 

terluka di kepalanya dan menjadikan ia lupa siapa dirinya. Sangkuriang pergi berlari 

jauh dan ditemukan di pinggir sungai oleh seorang pertapa yang kemudian 

menjadikannya murid. 
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Tahun berganti tahun, Sangkuriang berguru ilmu dan telah memiliki kesaktian. 

Pada suatu hari, ketika ia berburu bertemu dengan seorang wanita cantik yang 

sebenarnya ibunya dan merasa jatuh cinta padanya. Sangkuriang jatuh cinta dan ingin 

segera meminang Dayang Sumbi. Sangkuriang adalah anak yang keras kepala dan 

segala keinginannya harus dapat dipenuhi. Dayang Sumbi mengenali profil anaknya 

dan menyadari bahwa  kepala Sangkuriang ada tanda bekas luka yang hanya dimiliki 

oleh anak satu-satunya. Bagaimana dia bisa menikahi anaknya sendiri? Tapi 

Sangkuriang tetap bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi. Akhirnya Dayang 

Sumbi mengajukan suatu syarat bahwa ia akan setuju menikah dengan Sangkuriang 

jika Sangkuriang dapat membuatkan sebuah danau dengan membendung sungai 

citarum dan perahu dalam satu malam, yang  dapat mereka gunakan berlayar untuk 

bulan madu di hari pernikahan mereka. 

Sangkuriang menerima permohonan Dayang Sumbi lalu segeralah ia 

membendung sungai Citarum dan sebuah perahu dengan bantuan jin 

taklukannya. Ketika pekerjaannya membuat perahu hampir selesai pada saat fajar 

menjelang tiba, Dayang Sumbi menyadari bahwa Sangkuriang akan memenuhi 

janjinya. Dengan suara lesung yang dibunyikan tanda fajar telah datang semua jin 

yang membantu Sangkuriang beranjak pergi meninggalkan pekerjaannya. 

Dengan karyanya belum selesai, Sangkuriang menyadari bahwa upayanya 

hilang. Dengan semua kemarahannya, ia menendang perahu yang dia sendiri 

dibangun. Perahu jatuh dan menjadi gunung Tangkuban Parahu (di Sunda Tangkuban 

berarti menengadah atau terbalik, dan Parahu berarti perahu).  Sangkuriang sendiri 

akhirnya hanyut dan akhirnya sadar bahwa ia adalah anak dari Dayang Sumbi, ibunya 

sendiri. 
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Lampiran 27 

 

FOTO HASIL PENELITIAN 

 
.  

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penjelasan Materi Pembelajaran 

Gambar 2. Eksplorasi dalam diskusi kelompok 
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 Gambar 4.  Kegiatan Diskusi Kelompok 

Gambar 3. Penerapan Media Audio Visual Pembelajaran 
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Gambar 5.  Kegiatan Pengamatan 

Gambar 6.  Reward bagi siswa aktif di kelas 



230 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Alwi, Hasan, dkk. 2002. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 
 
Arikunto. 2005. Pengertian Hasil Belajar. Online. http://redberrychemistry.blogsport. 

com/ 2011/11/pengertian-hasil-belajar.html#!2011/11/ pengertian-hasil-belajar. 
html) 8/11/2011 

 
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 2007. Pedoman Penilaian Hasil Belajar 

Di Sekolah Dasar. Jakarta : Depdiknas 
 
Djamarah. 2000. http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2162643-

pengertian-aktivitas-belajar/#ixzz1fTogwzda diakses 8/12/2011. 
 
Ella, Yulaelawati. 2007. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta : Pakar Raya Pustaka. 
 
Gie 1985.http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2162643-pengertian-

aktivitas-belajar/#ixzz1fTogwzda diakses 8/12/2011 
 
Hamalik. 2001. http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2162643-pengertian-

aktivitas-belajar/#ixzz1fTogwzda diakses 8/12/2011 
 
Haling. 2007. Pengertian Hasil Belajar. Online. http://redberrychemistry. blogsport. 

com/2011/11/pengertian-hasil-belajar.html#!2011/11/ pengertian-hasil-
belajar.html) 8/11/2011 

 
Kosasih, E. Drs. 2001. Ketatabahasaan dan Kesusateraan. Bandung: Yrama Widya 
 
Kristanti,Vina. 2011. Abstrak. Peningkatan Keterampilan Mengidentifikasi Unsur-

unsur Cerita Anak Melalui Media Audio Siswa Kelas V SDN Pagerwojo 
01Kabupaten  Blitar. Universitas Negeri Malang. Online. http://karya-
ilmiah.um.ac.id/index.php/KSDP/article/view/14957 diakses 7 /12/ 2011 

 
Mustikasari Ardiani, 2008. Mengenal Media Pembelajaran. Online.  http://edu-

articles.com/berbagai-jenis-media-pembelajaran) diakses 8/12/2011 
 
Mulyono, Anton. 2001. Aktifitas Belajar. Online. http://id.shvoong.com/social-

sciences/1961162-aktifitas-belajar/#ixzz1fTmAE4HL,diakses 8/12/2011 
 
Nurcholis, Hanif. Masrukhi. 2006. Saya Senang Berbahasa Indonesia untuk SD Kelas 

V. Jakarta: Erlangga 
 
Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang 

Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: 
Depdiknas. 



231 
 

 
 

Pusat Pengembangan PPL. 2011. Pedoman PPL Universitas Negeri Semarang. 
Semarang: Mendiknas. 

 
Reiss, David.2007. Video-based multimedia designs: A research study testing 

learning affectiveness. http://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/search/results. diakses 
tanggal 13/12/2011. 

 
Rasyid, Harun, Drs. Mansyur, M.Pd. 2009. Penilaian Hasil Belajar. Bandung : CV 

Wacana Prima. 
 
Rohani. 2004.  http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2162643-pengertian-

aktivitas-belajar/#ixzz1fTogwzda diakses 8/12/2011. 

Rochati, 2011 Penggunan Media Audio Visual Meningkatkan Keterampilan 
Menyimak Dongeng pada Siswa SD Negeri 02 Sikayu Comal 
Pemalang. Skripsi. UNNES. 

Sardiman. 1994.  http ://id.shvoong.com/social-sciences/education/2162643-
pengertian-aktivitas-belajar/#ixzz1fTogwzda diakses 8/12/2011. 

 
Sudjana. 2000. Hasil Belajar Pengertian dan Definisi. Online. 

http://indramunawar.blogspot.com/2009/06/hasil-belajar-pengertian-dan-
definisi.html. (7 /12/ 2011) 

 
Sudjana, 2004. Pengertian Hasil Belajar. Online. http://redberrychemistry.blogsport. 

com/2011/11/pengertian-hasil-belajar.html#!2011/11/ pengertian-hasil-
belajar.html) 8/11/2011 

 
Susilana, Rudi. Cepi Riyana. 2009. Media Pembelajaran. Bandung. CV Wacana 

Prima. 
 
Suhendra, Riadi. 2010. Abstrak. Peningkatan Kemampuan Mengidentifikasi Unsur 

Cerpen Yang Diperdengarkan Dengan Metode Peta-Pikiran Siswa Kelas X 
SMA Negeri 8 Malang Tahun 2010/2011. Online. library.um.ac.id/ 
freecontents/index.php/pub/detail/peningkatan-kemampuan-mengidentifikasi-
unsur-cerpen-yang-diperdengarkan-dengan-metode-peta-pikiran-siswa-kelas-x-
sma-n/ diakses 7 /12/ 2011 

 
Slameto, 2003. Belajar dan Faktor-Faktor yang Memperngaruhinya. Jakarta : Rineka 

Cipta. 
 
Santosa, Puji, dkk. 2010. Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 
 
Sumiati,  Asra. 2009. Metode  Pembelajaran. Bandung. CV Wacana Prima. 
 



232 
 

 
 

Tugino,2011. Menentukan Unsur-unsur Cerita. OnLine. http://tugino230171. 
wordpress.com/2011/05/02/menentukan-unsur-unsur-cerita/ diakses 8/12/2011 

 
Vita. 2010. Mengenal Unsur Instrisik dan Ekstrinsik Dalam Cerita. Online. 

http://blog.unnes.ac.id/vita0028/2010/11/26/bahasa-indonesia-kelas-5-sd-
mengenal-unsur-cerita-rakyat/diakses 7 /12/ 2011 

 
Winataputra, Udin. S. dkk. 2007. Teori Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : 

Universitas Terbuka. 
 
Wahyulina, Anik. 2011. Abstrak. Peningkatan Keterampilan Menganalisis Unsur 

Instrinsik Cerita Melalui Model Pakem Siswa Kelas V SDN Kaligambir 04 
Kabupaten Blitar. Online. library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/ 
peningkatan-keterampilan-menganalisis-unsur-instrinsik-cerita-melalui-model-
pakem-siswa-kelas-v-sdn-kaligambir-04-kabupaten-blitar-anik-wahyulina-
48711) 7/12/2011 

 
 
 
 


