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ABSTRAK 

Prakasiwi, Ely. 2015. Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerita Anak melalui 

Model Number Heads Together dengan Media Audio pada Siswa Kelas V 

SDN Sukorejo 02. Skripsi. Sarjana Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Sukarir Nuryanto, M.Pd. 

237 halaman. 

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas V SDN Sukorejo 02, ditemukan 

masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang menyimak cerita anak yang 

belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran guru kurang maksimal dalam 

menerapkan keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran menyimak cerita anak, 

hal ini mengakibatkan kurangnya aktivitas siswa dalam menyimak cerita anak. 

Berdasarkan nilai semester satu, hanya 15 dari 39 siswa yang mencapai KKM 

(sebanyak 38,46% siswa mengalami ketuntasan). Untuk mengatasi masalah tersebut, 

diterapkan model number heads together dengan media audio dalam pembelajaran 

keterampilan menyimak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

cara meningkatkan keterampilan menyimak cerita anak melalui model number heads 

together dengan media audio pada siswa kelas V SDN Sukorejo 02?. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil 

belajar berupa keterampilan menyimak cerita anak melalui model number heads 

together dengan media audio pada siswa kelas V SDN Sukorejo 02. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang dilaksanakan dengan tiga siklus, setiap 

siklus teridiri atas satu kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah guru dan 39 siswa 

kelas V SDN Sukorejo 02. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan 

nontes berupa observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data 

terdiri atas data kuantitatif dan data kualitatif. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: keterampilan guru pada siklus I 

mendapat skor 28 kriteria baik, siklus II mendapat skor 32 kriteria sangat baik, dan 

siklus III mendapat skor 33 kriteria sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I 

memperoleh rerata skor 20,97 kriteria cukup, siklus II memperoleh rerata skor 28,94 

kriteria baik, dan siklus III memperoleh rerata skor 30,71 kriteria sangat baik. Hasil 

belajar siswa berupa keterampilan menyimak cerita anak pada siklus I memperoleh 

rerata nilai 48,36 dan ketuntasan belajar klasikal 41,02%, siklus II memperoleh rerata 

nilai 64,56 dan ketuntasan belajar klasikal 71,79%, dan siklus III memperoleh rerata 

nilai 80,64 dan ketuntasan belajar klasikal 92,31%. 

Simpulan penelitian ini adalah penerapan model number heads together dengan 

media audio dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

berupa keterampilan menyimak cerita anak siswa kelas V SDN Sukorejo 02. Saran 

penelitian ini adalah agar guru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model dan 

media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga keterampilan menyimak 

cerita anak meningkat. 

Kata Kunci: menyimak cerita anak, number heads together, audio 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan 

bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan 

membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. Pembelajaran bahasa Indonesia 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi 

dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, 

serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia.   

Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan 

kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan 

pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra 

Indonesia. Standar kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk 

memahami dan merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global. Mata 

pelajaran bahasa Indonesia di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki 
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kemampuan sebagai berikut: (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai 

dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis; (2) menghargai dan 

bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

Negara; (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan  intelektual, serta kematangan emosional dan sosial; 

(5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa; (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Sedangkan ruang lingkup 

mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa 

dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek mendengarkan, berbicara, 

membaca, danmenulis. (Depdiknas, 2006:318) 

Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu 

komunikasi lisan dan komunikasi tulis. Komunikasi lisan meliputi keterampilan 

menyimak dan berbicara, sedangkan komunikasi tulis meliputi komunikasi 

membaca dan menulis (Santosa, 2008:6.1). Setiap keterampilan erat sekali 

hubungannya dengan keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. 

Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu 

hubungan urutan yang terakhir: mula-mula pada masa kecil kita belajar 

menyimak bahasa kemudian berbicara, sesudah itu kita membaca dan 
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menulis. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu 

kesatuan yang disebut catur tunggal. 

Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-

lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta 

interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta 

memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara 

melalui ujaran atau bahasa lisan (Tarigan, 2008:31). Kemampuan menyimak 

tidak datang secara otomatis tetapi didapat dan dimiliki oleh seseorang setelah 

melalui proses pelatihan secara intens, khusus dalam bidang menyimak. 

Keterampilan menyimak perlu dipupuk dan dikembangkan sedini mungkin 

kepada anak-anak karena keterampilan menyimak memegang peranan penting 

dalam kehidupan. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, salah satu 

standar kompetensi dalam aspek menyimak yang harus dikuasai oleh siswa 

kelas V yaitu memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak 

yang disampaikan secara lisan. Keterampilan menyimak cerita memberikan 

kemudahan kepada siswa untuk memahami dan menanggapi cerita suatu peristiwa 

atau cerita pendek (Depdiknas, 2006:328). 

Pembelajaran keterampilan menyimak seharusnya dilaksanakan dengan 

baik, namun dalam kenyataannya masih ditemukan kesulitan-kesulitan dalam 

pembelajaran keterampilan menyimak di Sekolah Dasar. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Depdiknas (2007), menunjukan bahwa masih banyak permasalahan 

dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagian guru mengalami 
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kesulitan dalam menentukan kegiatan belajar mengajar yang tepat untuk mencapai 

kompetensi dasar. Banyak guru mengalami kesulitan dalam merumuskan 

materi pokok/pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik daerah/sekolah, 

perkembangan peserta didik, dan potensi daerah. Serta guru masih banyak 

yang belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Sementara 

itu Wahyudi (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sebagian siswa 

SD mengalami kesulitan dalam pembelajaran menyimak, diantaranya: siswa 

kurang memahami keterampilan menyimak cerita anak, siswa kurang antusias 

menyimak cerita anak, dan model pembelajaran cerita anak kurang bervariasi. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Harviyanto (2013) dalam penelitiannya juga 

menyebutkan bahwa kesulitan yang dihadapi siswa diantaranya: pemahaman  

terhadap apa dan bagaimana menyimak itu masih minim, terbatasnya sarana 

dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan menyimak, media yang 

digunakan dalam pembelajaran menyimak kurang menarik perhatian siswa,  

dan metode  yang  digunakan  kurang  sesuai  dengan  perkembangan siswa. 

Menyimak berhubungan dengan komunikasi lisan, kegiatan menyimak 

mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi dan memahami isi informasi. 

Informasi yang didapatkan dari kegiatan menyimak merupakan dasar untuk 

mengembagkan keterampilan berbahasa yang lain. Oleh karena itu, kegiatan 

menyimak merupakan kegiatan berbahasa yang harus dikuasai dengan baik. 

Permasalahan tersebut juga terjadi di SDN Sukorejo 02, hal ini 

didasarkan pada hasil observasi evaluasi semester 1 yang diakukan oleh 
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peneliti, yang menunjukkan bahwa dari 39 siswa kelas V, 15 siswa (38,46%) 

nilainya tuntas di atas KKM dan sisanya 24 siswa (61,54%) nilainya tidak 

tuntas atau di bawah KKM. Skor maksimal yang didapat siswa kelas V adalah 

70 dan skor minimum adalah 20 dengan rata-rata kelas 47,54. Hal ini 

disebabkan dalam pembelajaran guru kurang mengelola kelas dan kurang 

menggunakan model dan media yang sesuai dengan materi, serta sering 

menggunakan metode ceramah sehingga pembelajaran menjadi teacher 

centered (berpusat pada guru) bukan student centered (berpusat pada siswa). 

Hal tersebut berpengaruh pada keaktifan siswa, siswa menjadi kurang aktif 

dan antusias pada proses pembelajaran, serta dalam kegiatan diskusi 

kelompok siswa masih mengendalikan teman satu kelompok untuk 

mengerjakan tugas kelompoknya. Dengan melihat data hasil belajar dan 

pelaksanaan proses pembelajaran tersebut dirasa perlu ditingkatkan, sebagai 

upaya untuk meningkatkan keterampilan menyimak cerita anak dan prestasi 

belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Dari permasalahan yang timbul dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

tersebut terdapat solusi alternatif yang dapat digunakan yaitu dengan 

penggunaan model pembelajaran number heads together (NHT) dengan 

media pembelajaran, yaitu media audio yang bertujuan untuk menarik 

perhatian dan memotivasi siswa untuk menyimak lebih baik.  

Pemanfaatan model pembelajaran dalam proses menyimak berperan 

penting terhadap kesiapan serta rasa tanggung jawab masing-masing siswa 



6 

 

 

terhadap tugasnya. Model pembelajaran merupakan pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas yang meiputi model 

pembelajaran langsung, model pembelajaran berbasis masalah dan model 

pembelajaran kooperatif (Suprijono, 2009:46). Menurut Trianto (2007:62) 

mengemukkan bahwa NHT merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternative 

terhadap struktur kelas tradisional.  

Pembelajaran dengan menggunakan metode NHT diawali dengan 

Numbering. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil, setiap 

kelompok terdiri atas 6-8 siswa dan tiap-tiap siswa diberi nomor 1-8. Setelah 

kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus 

dijawab setiap kelompok, guru memberikan kesempatan setiap kelompok 

menemukan jawabannya dengan menyatukan kepalanya Heads Together 

berdiskusi memikirkan jawabannya. Selanjutnya guru memanggil siswa yang 

memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok, mereka diberi 

kesempatan untuk memberikan jawaban dan guru memberikan penguatan 

terhadap jawaban dari mereka (Suprijono, 2009:92). NHT dapat menggali 

keaktifan siswa dengan kesiapan menjawab pertanyaan, menumbuhkan jiwa 

kreatif dan kritis siswa dalam diskusi kelompok yang menyenangkan, model 

pembelajaran yang menyenangkan sehingga berdampak positif pada hasil 

belajar siswa, selain itu guru juga mempunyai variasi model pembelajaran 
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baru tidak hanya sekedar ceramah  dan mampu menarik motivasi siswa dalam 

belajar sehingga menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif. 

Pemanfaatan media juga tidak kalah penting dalam kegiatan menyimak 

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

menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. Di dalam memilih 

media pembelajaran guru hendaknya menyesuaikan materi dengan 

karakteristik serta kemampuan dari masing-masing media yang akan 

digunakan. Media pembelajaran audio adalah media penyalur pesan dengan 

memanfaatkan indera pendengaran. Jenis media audio ini adalah media rekaman. 

Arsyad (2011:149) mengemukakan bahwa selain menarik dan memotivasi 

siswa untuk mempelajari materi lebih banyak, media audio dapat digunakan 

untuk keterampilan mendengarkan dan mengevaluasi apa yang didengar, 

mengatur dan mempersiapkan diskusi, menjadikan model yang akan ditiru 

oleh siswa, dan menyiapkan variasi yang menarik serta perubahan tingkat 

kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan. Dengan media audio dapat 

menarik perhatian dan minat siswa ketika pembelajaran menyimak berlangsung. 

Siswa akan mudah menyimak cerita anak dengan media audio sehingga hasil 

belajar siswa berupa keterampilan menyimak akan meningkat. 

Dari ulasan latar belakang tersebut di atas maka peneliti akan 

mengkaji melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan 

Keterampilan Menyimak Cerita Anak melalui Model Number Heads Together 

dengan Media Audio pada Siswa Kelas V SDN Sukorejo 02. 
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1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan perumusan sebagai 

berikut. 

Bagaimanakah cara meningkatkan ketrampilan menyimak cerita anak melalui 

model NHT dengan media audio pada siswa kelas V SDN Sukorejo 02? 

a. Apakah melalui model NHT dengan media audio dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak cerita anak pada siswa kelas 

V SDN Sukorejo 02? 

b. Apakah melalui model NHT dengan media audio dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita anak pada siswa 

kelas V SDN Sukorejo 02? 

c. Apakah melalui model NHT dengan media audio dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran menyimak cerita anak pada siswa 

kelas V SDN Sukorejo 02? 

1.2.2 Pemecahan masalah 

Dari rumusan masalah tersebut, alternatif tindakan pemecahan masalahnya 

yaitu dengan menerapkan langkah-langkah model NHT dengan media audio 

yang akan dilaksanakan dalam 3 siklus masing-masing siklus 1 pertemuan 
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Tabel 1 langkah-langkah model NHT dengan media audio  

No. Tahap Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1.       Persiapan Pengkondisian kelas, 

apersepsi, menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

Menanggapi apersepsi 

dan mendengarkan 

tujuan pembelajaran 

yang disampaikan 

2. Penomoran  Fase ini guru membagi 

siswa ke dalam kelompok 

4-5 orang dan kepada 

setiap anggota kelompok 

diberi nomor 1 sampai 5 

Siswa berkeompok dan 

memakai nomor kepala. 

3. Pengajuan 

pertanyaan  

Guru memutarkan media 

audio kemudian guru 

mengajukan sebuah 

pertanyaan kepada siswa.  

Siswa menyimak media 

audio. Siswa menjawab 

pertanyaan 

4. Berpikir bersama Membimbing siswa dalam 

berdiskusi 

Siswa menyatukan 

pendapat terhadap 

jawaban pertanyaan 

5. Pemberian 

jawaban 
 
 
 
 
 

 

Guru memanggil nomor 

kepala secara acak, 

meminta siswa yang 

nomornya dipanggil 

menyampaikan jawaban. 

Siswa yang nomornya 

sesuai mengacungkan 

tangannya dan mencoba 

menjawab pertanyaan 

untuk seluruh kelas. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umun 

Untuk meningkatkan keterampilan menyimak cerita anak melalui model 

NHT dengan media audio pada siswa kelas V SDN Sukorejo 02. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

  Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah. 
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a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak cerita 

anak melalui model NHT dengan media audio pada siswa kelas V SDN 

Sukorejo 02. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita anak 

melalui model NHT dengan media audio pada siswa kelas V SDN 

Sukorejo 02. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa berupa keterampilan menyimak cerita 

anak dengan melalui model NHT dengan media audio pada siswa kelas V 

SDN Sukorejo 02. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan 

masukan dalam mengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat 

dijadikan landasan dalam melaksanakan pembelajaran menyimak cerita anak 

dengan harapan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia 

meningkat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Selain itu penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi: 

a. Guru 

Melalui model NHT dengan media audio dapat membantu guru lebih 

kreatif dalam pelaksanaan proses pembelajaran menyimak cerita anak, 
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sehingga keterampilan yang dimiliki guru dalam poses pembelajaran dapat 

meningkat. 

b. Siswa  

Melalui model NHT dengan media audio, siswa dapat menerima pelajaran 

yang lebih bermakna dan menyenangkan yang menekankan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

c. Sekolah 

Melalui model pembelajaran NHT dengan media audio dapat meningkatkan 

kualitas dan mutu pendidikan di Sekolah Dasar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Bahasa 

2.1.1.1 Pengertian Bahasa 

Faisal (2009:1-11) bahasa adalah alat komunikasi antara anggota 

masyarakat, berupa  lambang bunyi, suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 

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

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

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

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

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

bunyi dan makna yang disimbolkannya.  Bahasa  juga  disebut  sebagai  ujaran 

karena media  bahasa  yang  terpenting  adalah bunyi walaupun kemudian 

ditemui ada juga  media  tulisan. Sedangkan bahasa disebut manusiawi karena 

bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan 

makhluk lainnya. Bahasa merupakan alat komunikasi karena fungsi bahasa 

sebagai penyatu keluarga, masyarakat, dan bangsa dalam kegiatannya. 

Dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan lambang bunyi lisan atau 

ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia untuk berkomunikasi dengan 

manusia lain yang bersifat sistematis. 
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2.1.1.2 Fungsi Bahasa 

Secara umum bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Terkait 

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

bahasa sebagai alat komunikasi untuk berbagai keperluan sebagai berkut. 

a. Fungsi instrumental, yakni bahasa digunakan untuk memperoleh sesuatu.  

b. Fungsi regulatoris, yaitu bahasa digunakan untuk mengendalikan perilaku 

orang lain.  

c. Fungsi intraksional, bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang 

lain.  

d. Fungsi  personal, yaitu bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi  dengan 

orang lain.  

e. Fungsi heuristik, yakni bahasa dapat digunakan untuk belajar dan menemukan 

sesuatu.   

f. Fungsi imajinatif, yakni bahasa dapat difungsikan untuk menciptakan  dunia 

imajinasi.  

g. Fungsi representasional, bahasa difungsikan untuk menyampaikan informasi.  

2.1.2 Keterampilan Berbahasa 

Sebagai makhluk sosial bahasa memiliki peran penting untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaan. Seseorang harus memiliki kemampuan 

yang baik dalam mengungkapkan pesan tersebut agar dapat diterima dengan 

jelas oleh penerima pesan. Kemampuan itu disebut keterampilan berbahasa. 
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Keterampilan berbahasa memiliki empat komponen, yaitu mendengarkan 

(menyimak), berbicara, membaca, dan menulis (Mulyati, 2007:1.8). 

Pemerolehan keempat keterampilan berbahasa oleh seseorang, dilalui 

dengan urutan yang teratur. Mulanya seseorang akan belajar menyimak 

kemudian belajar berbicara. Selanjutnya saat memasuki usia sekolah 

seseorang akan belajar membaca dan menulis. Keterampilan menyimak dan 

berbicara didapatkan secara alami dari proses komunikasi secara langsung. 

Sedangkan keterampilan membaca dan menulis didapatkan seseorang dari 

proses belajar. Keterampilan membaca dan menulis digunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung atau tertulis (Doyin, 2009:11). 

Keterampilan menyimak dan membaca berdasarkan fungsinya termasuk 

keterampilan berbahasa yang reseptif dan apresiatif, artinya kedua keterampilan 

tersebut digunakan untuk menangkap dan memahami informasi yang disampaikan 

melalui bahasa lisan dan tertulis. Sebaliknya, keterampilan berbicara dan menulis 

meupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif dan ekspresif, artinya 

kedua keterampilan berbahasa tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi 

atau gagasan baik secra lisan maupun tulisan (Doyin, 2009:11). 

Tarigan (2008:1) keempat keterampilan berbahasa saling berhubungan 

dan saling mempengaruhi. Orang tidak akan dapat berbicara kalau tidak dapat 

menyimak. Demikian pula, orang tidak akan dapat menulis tanpa terlebih 

dahulu dapat membaca. Keterampilan berbicara dan menulis sebagai keterampilan 

yang  produktif didukung oleh keterampilan menyimak dan membaca sebagai 
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keterampilan yang reseptif. Karena eratnya hubungan keempat keterampilan 

berbahasa tersebut, keempatnya sering disebut sebagai catur tunggal. Artinya, 

keempat keterampilan tersebut merupakan bentuk kompetensi berbahasa. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

berbahasa merupakan kemampuan seseorang dalam mengungkapkan pesan dengan 

baik agar dapat diterima oleh penerima pesan. Keterampilan berbahasa memiliki 

empat komponen yaitu mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca dan 

menulis. 

2.1.3 Hakikat Menyimak 

2.1.3.1 Pengertian Menyimak 

Menyimak merupakan aktivitas yang penuh perhatian untuk memperoleh 

makna dari sesuatu yang kita dengar. Dalam kegiatan menyimak, seorang 

penyimak harus mampu menangkap dan memahami maksud pembicara. 

Kemampuan menyimak tidak datang secara otomatis tetapi didapat dan 

dimiliki oleh seseorang setelah melalui proses pelatihan secara baik dan benar, 

khususnya dalam bidang menyimak (Doyin, 2009:12). 

Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-

lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta 

interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta 

memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara 

melalui ujaran atau bahasa lisan (Tarigan, 2008 : 31). 
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Santoso (2008:6.40) menjelaskan menyimak adalah sebagai sarana, 

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

pengalaman kreatif. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa menyimak 

merupakan suatu proses mendengarkan lambang bunyi lisan dengan penuh 

perhatian untuk menemukan informasi dan pesan yang disampaikan 

pembicara melalui ujaran/bahasa lisan.   

2.1.3.2 Tujuan Menyimak 

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

berikut. 

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

pembicara, dengan perkatann lain menyimak untuk belajar.  

2) Menyimak untuk menikmati keindahan audial, yaitu menyimak dengan 

menekankan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan 

atau yang diperdengarkan.  

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

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

lain).  

4) Menyimak untuk mengapresiasi materi simakan, yaitu menyimak agar 

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

dengan maksud agar dapat mengkomunikasikan ide, gagasan, maupun 

perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat.  

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

dengan tepat.  

7) Menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis.  

8) Menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau 

pendapat yang diragukan. 

2.1.3.3 Ragam Menyimak 

Tarigan (2008:38) menjelaskan bahwa ada dua ragam menyimak, yaitu 

sebagai berikut. 

a. Menyimak Ekstensif 

Menyimak ekstensif (extensive listening) adalah sejenis kegiatan 

menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu 

ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Menyimak 

ekstensif dapat pula memberikan kesempatan dan kebebasan bagi para siswa 

mendengar dan menyimak butir-butir kosa kata dan struktur-srtuktur yang masih 

asing atau baru baginya yang terdapat dalam arus ujaran yang berada di dalam 

jangkauan dan kapasitas untuk menanginya. Tujuan menyimak ekstensif adalah 

menyajikan kembali bahan pelajaran dengan cara yang baru. Menyimak ekstensif 

meliputi menyimak sekunder, menyimak sosial, menyimak estetik dan menyimak 

pasif. 
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b. Menyimak Intensif 

Menyimak intensif adalah menyimak dengan penuh perhatian, 

ketekunan, dan ketelitian sehingga penyimak memahami secara mendalam 

dan menguasai secara luas bahansimakan. Menyimak intensif lebih diarahkan 

pada kegiatan menyimak secara bebas dan lebih umum serta perlu di bawah 

bimbingan langsung para guru, menyimak intensif diarahkan pada suatu 

kegiatan yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap satu hal tertentu. 

Menyimak intensif mencakup menyimak kritis, menyimak konsentratif, 

menyimak kreatif, menyimak eksploratif, menyimak interogatif dan 

menyimak selektif. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melatih 

menyimak intensif yaitu dengan menyuruh siswa menyimak tanpa teks 

tertulis, seperti mendengarkan rekaman. 

Dari uaraian di atas dapat disimpulkan bahwa menyimak cerita anak 

termasuk jenis menyimak intensif. Para siswa menyimak dengan mencatat 

kata penting bahan yang disimak. Hal itu dimaksudkan agar siswa dapat 

memahami apa yang disimaknya dengan baik. Pemahaman tersebut sangat 

berguna dalam kegiatan berdiskusi mengenai apa yang disimaknya. Kegiatan 

menyimak tersebut diarahkan dan dikontrol oleh guru. 

2.1.4.4 Proses Menyimak 

Tarigan (2008:63) menjelaskan bahwa menyimak adalah suatu 

kegiatan yang merupakan suatu proses. Dalam proses menyimak pun terdapat 

tahap-tahap, antara lain. 
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a. Tahap mendengarkan 

Dalam tahap ini kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh 

pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. Jadi kita masih ditahap hearing. 

b. Tahap memahami 

Setelah kita mendengar maka ada keinginan bagi kita untuk mengerti dan 

memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. 

Kemudian sampailah kita dalam tahap understanding. 

c. Tahap Menginterprestasi 

Penyimak yang baik, yang cermat dan teliti, belum puas kalau hanya 

mendengar dan memahami ujaran sang pembicara, dia ingin menafsirkan atau 

menginterpestasikan isi, butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam 

ujaran itu, dengan demikian sang penyimak telah tiba pada tahap interpreting. 

d. Tahap Mengevaluasi 

Setelah memahami serta menafsirkan atau menginterprestasikan isi 

pembicaraan, penyimak pun mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat 

serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan serta kebaikan 

dan kekurangan pembicara, dengan demikian sudah sampai pada tahap 

evaluating. 

e. Tahap Menanggapi 

 Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak 

menyambut, mencamkan, dan menyerap serta menerima gagasan atau ide yang 
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dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Lalu penyimak 

pun samapailah pada tahap menanggapi (responding). 

2.1.4 Hakikat Cerita Anak 

2.1.4.1 Pengertian Cerita Anak 

Menurut Nurgiyantoro (2005:217) cerita anak adalah karya sastra  

anak yang berupa prosa yang mengisahkan peristiwa atau pengalaman  

berdasarkan urutan waktu yang benar dialami oleh seseorang atau dapat  juga  

berupa  rekaan atau imajinasi yang mengisahkan seputar dunia anak-anak. 

Cerita anak merupakan kisah sederhana yang ditulis untuk anak, 

berbicara mengenai kehidupan anak dan sekeliling yang mempengaruhi anak, 

didalamnya mencerminkan lika-liku kehidupan yang dapat dipahami oleh 

anak, melukiskan perasaan anak, dan menggambarkan pemikiran-pemikiran 

anak. Cerita anak berbentuk prosa yang mencerminkan suatu peristiwa yang 

singkat dan padat jumlah pengembangan pelaku terbatas, keseluruhan cerita 

memberikan kesan tunggal serta mencerminkan perasaan pengalaman anak-

anak, dan ditunjukkan pada anak. Cerita anak sangat berarti bagi anak-anak, 

sebagai bacaan menghibur, ada sisi lain yang bermanfaat baginya yaitu 

sebagai pengasah rasa empati dalam jiwanya. Dalam hal ini cerita anak dapat 

digunakan untuk mendapatkan pengalaman berharga yang dapat menolong 

membetuk jiwa anak-anak agar kelak menjadi anak yang baik. 

Dari uaraian di atas dapat disimpulkan bahwa cerita anak adalah kisah 

sederhana yang ditulis untuk anak yang didalamnya menceritakan kehidupan 



21 

 

 

anak dan sekelilingnya yang bertujuan untuk memberikan pengalaman yang 

berharga bagi anak membentuk jiwa anak yang baik. Keterampilan menyimak 

cerita anak adalah kegiatan mendengarkan lambing-lambang isan yang 

dilakukan dengan sengaja, penuh perhatian serta pemahaman, apresiasi dan 

interpretasi untuk memperoleh pesan, informasi, memahami makna 

komunikasi dan merespon yang terkandung dalam cerita sederhana yang 

ditulis untuk anak yang berbicara mengenai kehidupan, ekspresi untuk anak-

anak dan sekeliling yang mempengaruhi anak. 

2.1.4.2 Manfaat Cerita Anak 

 Menurut Musfiroh (2005:95-115) dipandang dari berbagai aspek sebuah 

cerita mempunyai manfaat sebagai berikut. 

a. Membantu pembentukan pribadi dan moral 

 Cerita sangat efektif untuk mempengaruhi cara berpikir dan berpeilaku 

anak. Anak yang sudah terbiasa menyimak cerita dalam jiwa mereka akan 

tumbuh pribadi yang hangat serta memiliki kecerdasan interpersonal. Selain 

itu cerita juga dapat mendorong perkembangan moral mereka. Sebuah cerita 

biasanya mengandung contoh perilaku buruk maupun perilaku baik. Contoh 

perilaku buruk dimaksudkan agar dapat dihindari dalam kehidupan sehari-

hari. Contoh perilaku baik dimaksudkan agar dapat ditiru untuk diterapkan 

dalam kehiduapan sehari-hari. 

b. Menyalurkan kebutuhan imajinasi 
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 Anak membutuhkan penyaluran imajinasi tentang berbagai hal yang 

selalu muncul dalam pikiran mereka. Pada saat menyimak cerita, imajinasi 

mereka mulai dirangsang. Mereka membayangkan apa yang terjadi dan tokoh 

yang terlibat dalam cerita tersebut. Imajinasi yang dibangun anak saat 

menyimak erita memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan mereka 

menyelesaikan masalah secara kreatif. 

c. Memacu kemampuan verbal 

 Selama menyimak cerita, anak dapat belajar bagaimana bunyi-bunyi 

yang bermakna diujarkan dengan benar, bagaimana kata-kata itu disusun 

secara logis dan mudah dipahami, bagaimana konteks dan konteks berfungsi 

dalam makna. Cerita juga dapat mendorong anak untuk senang bercerita 

maupun berbicara. Mereka dapat berlatih berdialog, berdiskusi antarteman 

untuk menuangkan kembali gagasan yang disimaknya. 

d. Merangsaang minat baca 

Membacakan cerita dapat menjadi contoh yang efektif untuk 

menstimulus anak untuk gemar membaca. Seorang anak biasanya suka meniru 

perilku orang dewasa. Dari kegiatan bercerita, anak secara tidak langsung 

memperoleh contoh orang yang gemar dan pintar membaca dari apa yang 

dilihatnya. 

e. Membuka cakrawala pengetahuan 

 Manfaat cerit sebagai pengmbang cakrawala pengetahuan tampak pada 

cerita-cerita yang memiliki karakteristik budaya, seperti mengenal nama-nama 
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tempat cerita, bahasa-bahasa yang digunakan dalam cerita atau ungkapan-

ungkapan yang digunakan dalam cerita atau ungkapan-ungkapan yang 

digunakan dalam cerita tersebut. Hal itu tentu akan menambah pengetahuan 

mereka tentang hal yang mereka belum pernah ketahui. 

2.1.4.3 Unsur-Unsur dalam Cerita Anak 

Cerita anak terdiri atas unsur-unsur pembangun cerita anak, antara 

lain: tema, tokoh, latar/setting dan amanat. Berikut pembahasan masing-

masing unsur. 

a. Tokoh 

 Nurgiyantoro (2005:222) tokoh cerita dimaksudkan sebagai pelaku 

yang dikisahkan perjalanan hidupnya dalam cerita fiksi lewat alur baik 

sebagai pelaku maupun penderita berbagai peristiwa yang diceritakan. Hal 

senada diungkapkan oleh Aminudin (dalam Siswanto, 2008:142) yang 

menyatakan tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita 

rekaan sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh adalah pelaku 

yang dikisahkan perjalanan hidupnya dan yang mengemban peristiwa dalam 

cerita sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. 

b. Latar/Setting 

 Latar/setting yaitu tempat ataupun waktu terjadinya cerita. Abrams 

(dalam Siswanto, 2008:149) mengemukakan latar adalah tempat umum 

(general locale), waktu kesejarahan (historical time), dan kebiasaan 
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masyarakan (social circumstances) dalam setiap episode atau bagian-bagian 

tempat.   

 Nurgiyantoro (2005:227-234) menyebutkan bahwa unsur latar dapat 

dibedakan kedalam tiga unsur pokok, yaitu waktu, tempat, dan suasana 

terjadinya peristiwa dalam karya fiksi. Latar waktu berhubungan dengan 

masalah“kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah 

karya fiksi. Latar tempat ialah lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi. Latar suasana adalah hal-hal yang berhubungan 

suasana lingkungan sosial masyarakat disuatu tempat yang diceritakan dalam 

sebuah karya fiksi. 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa latar/setting 

adalah tempat ataupun waktu terjadinya cerita. Unsur latar meliputi tempat, 

waktu, dan suasana terjadinya cerita.  

c. Tema 

 Tema adalah ide yang mendasari suatu cerita sehingga berperan juga 

sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang 

diciptakannya. Tema merupakan kaitan hubungan antara makna dengan tujuan 

pemaparan prosa rekaan oeh pengarangnya (Aminudin dalam Siswanto 

2008:161). 

 Tema dalam sebuah cerita dapat dipahami sebagai sebuah makna, 

makna yang mangikat keseluruhan unsur cerita sehingga cerita itu hadir 

sebagai sebuah kesatuan yang padu (Nurgiyantoro, 2005:80) 



25 

 

 

 Dari uraian pendapat tentang tema di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tema adalah ide yang mendasari sebuah cerita yang dapat dipahami sebagai 

sebuah makna yang mengikat keseluruhan unsur cerita. 

d. Amanat 

 Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastr, pesan yang ingin 

disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar (Siswanto 2008:162). 

Karya sastra selain berfungsi sebagai hiburan bagi pembacanya, juga 

berfungsi sebagai sarana pendidikan. Dengan kata lain, pengarang selain  

ingin menghibur pembaca, juga ingin memberi nilai-nilai pendidikan kepada 

pembacanya. Ajaran yang ingin disampaikan pengarang itu dinamakan amanat. 

Jadi, amanat adalah unsur pendidikan, terutama pendidikan moral  yang ingin 

disampaikan kepada pembaca.  

Selain unsur-unsur cerita anak, penelitian ini juga membahas tentang 

menyimpulkan isi cerita anak yaitu sebagai berikut. 

a. Menyimpulkan Isi Cerita 

Sebuah cerita yang dibaca oleh seseorang (pembaca) akan menjadikan 

seseorang (pembaca) mengetahui isi cerita yang dibaca. Setelah mengetahui 

cerita yang dibaca, disitu akan ditemukan nilai-nilai kehidupan yang positif. 

Artinya nilai-nilai itu dapat dijadikan contoh atau teladan bagi pembaca, 

sedangkan nilai-nilai kehidupan yang negatif jangan dilakukan. Karena hal 

tersebut merupakan contoh/teadan yang tidak bermanfaat bagi pembaca. 

Sebuah cerita dapat disimpulkan dengan cara sebagi berikut. 
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1. Membaca atau menyimak cerita secara cermat. 

2. Menentukan ide pokok cerita yang dibaca pada setiap paragraf atau 

bagian cerita, atau dengan kata lain memperhatikan unsur-unsur cerita 

yang ada di dalamnya. 

3. Merangkai ide pokok menjadi sebuah kesimpulan (Rahayu, 2009:136-

137).  

2.1.5 Model Pembelajaran 

  Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru 

mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada 

peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses 

pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya 

bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan 

siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga siswa dapat 

meraih hasil belajar dan prestasi yang optimal (Aunurrahman, 2009:140). 

 Joyce dan Weil (dalam Rusman, 2012:133) berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikuum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang 

bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau 

yang lain. 

 Suprijono (2009:46) menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 
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kelas yang meliputi model pembelajaran  langsung, model  pembelajaran  berbasis 

masalah,  dan model pembelajaran kooperatif. 

 Selanjutnya  Suprijono  berpendapat  bahwa  model  pembelajaran  

langsung merupakan  model  pembelajaran  di  mana  guru  terlibat  aktif  dalam  

mengusung  isi pelajaran  kepada  siswa  dan mengajarkannya  secara  langsung  

kepada  seluruh  kelas. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model 

pembelajaran yang menyajikan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang 

harus dipelajar  siswa.  Sedangkan model  pembelajaran  kooperatif  merupakan  

pembelajaran  berbasis  sosial  yang mengutamakan  kerja  sama  dalam  

kelompok. Model  pembelajaran  kooperatif  antara lain  meliputi:  Jigsaw,  Think  

Pair  Shared,  Numbered  Heads  Together,  Group Investigation, Picture and 

Picture, Two Stay Two Stray, Make a Match, Listening Team, Bamboo Dancing, 

dan sebagainya. 

 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dijadikan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas yang berorientasi pada 

peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses 

pembelajaran. 

2.1.6 Model Pembelajaran Number Heads Together (NHT) 

2.1.6.1 Pengertian NHT 

Model pembelajaran NHT atau penomeran berpikir bersama merupakan 

jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk memepengaruhi pola interaksi 
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siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. NHT pertama kali 

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

dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu  pembelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pembelajaran. 

 Trianto (2007:62) mengemukkan bahwa NHT merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas trdisional. NHT merupakan 

suatu model pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya 

bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisahan 

antara siswa yang satu dan siswa yang lain dalam satu kelompok untuk saling 

memberi dan menerima antara satu dengan yang lainnya (Shoimin, 

2014:108). 

 Pembelajaran dengan menggunakan model NHT diawali dengan 

Numbering. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil, setiap 

kelompok terdiri atas 6-8 siswa dan tiap-tiap siswa diberi nomor 1-8. Setelah 

kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus 

dijawab setiap kelompok, guru memberikan kesempatan setiap kelompok 

menemukan jawabannya dengan menyatukan kepalanya Heads Together 

berdiskusi memikirkan jawabannya. Selanjutnya guru memanggil siswa yang 

memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok, mereka diberi 

kesempatan untuk memberikan jawaban dan guru memberikan penguatan 

terhadap jawaban dari mereka (Suprijono, 2009:92). 
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2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat Model NHT 

Tiga tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran kooperatif dengan 

tipe NHT yaitu. 

a. Hasil belajar akademik stuktural 

Bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas 

akademik. 

b. Pengakuan adanya keragaman 

Bertujuan agar peserta didik dapat menerima teman-temannya yang 

mempunyai berbagai latar belakang. 

c. Pengembangan keterampilan sosial 

Bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. 

Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, 

menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja 

dalam kelompok dan sebagainya. 

Ada beberapa manfaat pada model kooperatif tipe NHT terhadap 

peserta didik yang hasil belajar rendah yang dikemukakan oleh  Lundgren 

(dalam Ibrahim, 2000), antara lain adalah. 

(1) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi 

(2) Memperbaiki kehadiran 

(3) Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar 

(4) Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil 

(5) Konflik antara pribadi berkurang 



30 

 

 

(6) Pemahaman yang lebih mendalam 

(7) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi hasil belajar 

lebih tinggi 

2.1.6.3 Tahap-Tahap Model NHT 

Tahap-tahap dalam pembelajaran kooperatif tipe Number Heads 

Together (NHT)  menurut Trianto (2011:62) sebagai berikut. 

a. Penomoran 

Penomoran adalah hal yang utama di dalam NHT, dalam tahap ini 

guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok atau tim yang 

beranggotakan 3 sampi 5 orang dan member siswa nomor sehingga setiap 

siswa dalam tim mempuyai nomor berbeda-beda sesuai dengan jumlah siswa 

di dalam kelompok. 

b. Pengajuan pertanyaan 

Langkah berikutnya adalah pengajuan pertanyaan, guru mengajukan 

pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan yang diberikan dapat diambil dari materi 

peajaran tertentu yang memang sedang dipelajari, dalam membuat pertanyaan 

usahakan dapat bervariasi dari yang spesifik hingga bersifat umum dengan 

tingkat kesulitan yang bervariasi pula. 

c. Berpikir bersama 

Setelah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari guru, siswa berpikir 

bersama untuk menemukan jawaban dan menjelakan jawaban kepada anggota 
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dalam timnya sehingga semua anggota mengetahui jawaban dari masing-

masing pertanyaan. 

d. Pemberian Jawaban 

Langkah terakhir yaitu guru menyebut salah satu nomor dan setiap 

siswa dalam kelompok yang bernomor sama mengangkat tangan dan 

menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas, kemudian guru secara random 

memilih kelompok tersebut mengangkat tangan dan berdiri untuk menjawab 

pertanyaan. Kelompok lain yang bernomor sama menanggapi jawaban 

tersebut. 

Sedangkan menurut Huda (2011:138) menyebutkan prosedur NHT sebagai 

berikut. 

1. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Masing-masing siswa diberi 

nomor  

2. Guru memberikan tugas atau pertanyaan dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya 

3. Kelompok diskusi untuk menemukan jawaban yang dianggap paling 

benar dan memastikan semua anggota kelompok mengetahui jawaban 

tersebut 

4. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil 

mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menggunakan tahapan model 

NHT milik Trianto. Penerapan model NHT dalam pembelajaran yaitu: guru 
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menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, guru menjelaskan 

materi dengan media audio serta melakukan tanya jawab yang tujuannya 

adalah menarik perhatian siswa, guru membagi siswa menjadi 8 kelompok, 

masing-masing keompok terdiri atas 4-5 siswa dan memberikan nomor 

kepala 1 sampai 8 kepada setiap siswa. Guru memberikan LKS yang berisi 

pertanyaan untuk kemudian didiskusikan bersama keompoknya, selama 

siswa saling berdiskusi guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

Setelah menemukan jawabannya, guru memanggil nomor kepala secara acak, 

bagi nomor kepalanya yang dipanggil sama diminta untuk mempresentasikan 

jawaban kelompoknya, dan beruang seperti itu. Kemudian guru memberikan 

penguatan pada jawaban siswa dan bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

2.1.6.4 Kelebihan dan Kelemahan Model NHT 

Menurut Hamdani (2011:90) mengatakan bahwa kelebihan model 

NHT adalah. 

a. Setiap siswa menjadi siap semua; 

b. Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh; 

c. Siswa yang pandai dapat mengajari yang kurang. 

Menurut Shoimin (2014:109), kelebihan model NHT yaitu 1) setiap murid 

menjadi siap, 2) dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, 3) murid 

yang pandai dapat mengajari murid yang kurang pandai, 4) terjadi interaksi 

secara intens antarsiswa dalam menjawab soal, tidak ada murid yang 
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mendominasi dalam kelompok karena ada nomor yang membatasi. 

Sedangkan kelemahan NHT yaitu: 1) tidak terlalu cocok diterapkan dalam 

jumlah siswa banyak karena membutuhkan waktu yang lama, 2) tidak semua 

anggota kelompok dipanggil oleh guru karena kemungkinan waktu yang 

terbatas. 

2.1.7 Media Pembelajaran 

 Selain model dan metode yang inovatif, dalam pembelajaran juga 

dibutuhkan media untuk memfasilitasi siswa mencapai tujuan pembelajaran yang 

optimal dengan cara yang menyenangkan. Penggunaan media yang sesuai dengan 

pembelajaran akan memudahkan dan mempertinggi penguasaan terhadap materi.  

 Secara harfiah media berarti perantara atau pengantar. Media adalah alat 

yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran Arsyad 

(2011:4). Hamdani (2011:243) juga berpendapat bahwa media pembelajaran 

adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. 

Fungsi media pembelajaran menurut Anitah (2007:6.9) adalah sebagai berikut. 

a. Sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran lebih 

efektif. 

b. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses 

belajar mengajar. 

c. Media pembelajaran dapat mengurangi terjadinya verbalisme. 
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d. Media pembelajaran dapat membuat siswa lebih mudah dan lebih cepat 

dalam menangkap tujuan dan bahan ajar. 

Menurut Sadiman (2011:8) jenis-jenis media pembelajaran sebagai berikut. 

a. Media audio visual merupakan kombinasi dari media audio dan media 

visual yang disebut media pandang dengar. 

b. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

yang merangsang pikian, perasaan, perhatian dan kemauan para siswa 

untuk mempelajarai bahan ajar dan sejenisnya, seperti program kaset 

suara, CD audio, dan program radio. 

c. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan 

menggunakan indra pengihatan terdiri atas media yang dapat 

diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan. 

 Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat atau perantara yang 

digunakan guru yang dapat menyampaikan pesan atau inti pembelajaran agar 

tujuan pembelajaran tercapai. 

2.1.8 Media Pembelajaran Audio  

 Media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan 

disampaikan dalam bentuk lambing-lambang auditif, baik verbal (ke dalam 

kata-kata atau bahasa lisan) maupun nonverbal (Sadiman, 2005:49). Media 

audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (hanya 

dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 
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kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar (Hamdani, 2010:249).

 Arsyad (2011:149) di samping menarik dan memotivasi siswa untuk 

mempelajari materi lebih banyak, materi audio dapat digunakan untuk. 

1) Mengembangkan keterampilan mendengarkan keterampilan mendengarkan 

dan mengevaluasi apa yang telah didengar. 

2) Mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan 

pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. 

3) Menjadi model yang akan ditiru oleh siswa. 

4) Menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat 

kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah. 

 Penggunaan media audio dapat digunakan dalam semua fase pembelajaran 

mulai dari pembukaan ketika memperkenalkan topik bahasan sampai kepada 

evaluasi hasil belajar siswa. Penggunaan media audio sangat mendukung sistem 

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

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

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

belajarnya (Arsyad, 2011: 149).  

Ada beberapa jenis media yang dapat kita kelompokan dalam media 

audio. Contoh media audio, yaitu media yang hanya dapat dedengar atau 

yang memiliki unsur suara, seperti media piringan audio, pita audio, tape 

recorder, photograph, telefon,dan lain sebagainya.  
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1) Media rekaman berarti suara baik itu berupa suara musik, suara manusia, 

suara binatang atau yang lainnya yang digunakan sebagai media 

pembelajaran.   

2) Media radio diartikan sebagai teknologi yang digunakan untuk mengirim 

sinyal dengan modulasi dan radiasi elektromagnetik 

Langkah dalam pembelajaran menggunakan media audio adalah sebagai 

berikut.  

1) Mempersiapkan diri.  

2) Membangkitkan kesiapan siswa.  

3) Mendengarkan materi rekaman.  

4) Diskusi (membahas) materi program rekaman. 

  Berdasarkan uaraian di atas dapat disimpulkan bahwa media audio 

adalah media yang berhungan dengan indera pendengaran yang mendukung 

dalam proses pembelajaran. Peneliti menggunakan jenis media audio yaitu 

media rekaman dengan harapan siswa mampu memahami serta menginterpretasi 

sebuah cerita. Proses penyampaian informasi melalui indera pendengaran 

diharapkan siswa termotivasi dan tertarik untuk belajar, memahami, serta 

meningkatkatnya daya ingatnya mengenai materi yang telah didengar/disimaknya. 

2.1.9     Keterampilan Guru 

Keterampilan dasar mengajar merupakan satu keterampilan yang menuntut 

latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Keterampilan dasar mengajar 
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bersifat generik, yang berarti bahwa keterampilan ini perlu dikuasai oleh semua 

guru (Anitah, 2007:7.1). 

Keterampilan dasar mengajar (teaching skils), merupakan suatu 

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan  dasar  mengajar 

adalah  berupa  bentuk-bentuk  perilaku  bersifat  mendasar  dan  khusus  yang  

harus dimiliki  oleh  seorang  guru  sebagai  modal  awal  untuk  melaksanakan  

tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan professional (Rusman, 

2012:80). 

Menurut Rusman (2012:80-92) keterampilan guru secara aplikatif 

digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar, yakni: 

a. Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Induction Skills) 

Kegiatan membuka peajaran adalah kegiatan yang diakukan untuk 

memulai pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk mencipatakan pra-

kondisi siswa agar mental maupun perhatiannya terrpusat pada apa yang akan 

dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif 

terhadap kegiatan belajar.  

Keterampilan membuka pelajaran yang dikaji peneliti adalah 

mempersiapkan siswa untuk belajar, memberikan apersepsi, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan memberikan motivasi. 

b. Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 
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Memunculkan aktualisasi diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai 

cara salah satu cara yang bisa dilakukan adalah bertanya. Dalam kegiatan 

pembelajaran, bertanya memainkan peranan penting, hal ini dikarenakan 

pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan 

yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan kreativitas 

siswa. 

Keterampilan bertanya yang dikaji dalam penelitian yaitu mengajukan 

pertanyaan secara jelas, penyebaran pertanyaan, pemindahan giliran, dan 

pemberian waktu berpikir. 

c. Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 

 Secara psikologis iindividu membutuhkan penghargaan atas segala 

usaha yang telah dilakukannya, apalagi pekerjaan itu dinilai baik, sukses, 

efektif, dst. Guru yang baik harus selalu memberikan penguatan baik dalam 

bentuk penguatan verbal (diungkapkan dengan kata-katablangsung seperti seratus, 

excellent, bagus, pintar, ya, betul, tapat sekali, dsb), maupun nonverbal (biasanya 

dilakukan dengan gerak, isyarat, sentuhan, elusan, pendekatan, dsb). 

 Keterampilan memberi penguatan dalam penelitian ini adalah 

penguatan kepada pribadi tertentu, penguatan kepada kelompok siswa, 

pemberian penguatan dengan cara segera, dan variasi dalam penguatan.  

d. Keterampilan Megadakan Variasi (Variation Skills) 

Peserta didik adlah individu yang unik, heterogen, dan memiliki 

interes yang berbeda-beda. Siswa yang memiliki kecenderungan auditif, yaitu 
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senang mendengarkan, visual yaitu senang melihat dan kecenderunggan 

kinestetik yatu senang melakukan. Karena itulah guru harus memiliki 

kemampuan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan 

variasi dalam kegiatan pembelajaran ditunjukkan untuk mengatasi kejenuhan 

dan kebosanan siswa karena pemebelajaran yang monoton, dengan 

mengadakan variasi dalam kegiattan pembelajaran diharapkan pembelajaran 

lebih bermakna dan optimal, sehingga siswa senantias menunjukka ketekunan, 

antusiasme serta penuh prtisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Keterampilan mengadakan variasi dalam penelitian ini adalah rekaman 

audio cerita anak tampak jelas, rekaman audio cerita anak menarik perhatian 

siswa, rekaman audio cerita anak sesuai dengan materi, rekaman audio cerita 

anak sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

e. Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills)  

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi 

secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan hubungan 

satu dengan yang lainnya. Untuk itu guru harus mampu mengintergrasikan segala 

kemampuannya dalam memberi penjelasan secara logis dan sistematis. 

 Keterampilan menjelaskan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

kejelasan penyampaian materi, penggunaan contoh, pemberian tekanan, dan 

penggunaan balikan. 

f. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 
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Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang 

dibutuhkan siswa secara kelompok. Diskusi kelompok kecil adalah suatu 

proses teratur yang melibatkan sekelommpok siswa dalam interaksi tatap 

muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, 

pengambilan kesimpulan, dan pemecahan masalah.  

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah memberikan petunjuk dalam berkelompok, membimbing 

siswa yang mengalami kesulitan menyimak, berkeliling membimbing kerja 

kelompok, dan memberikan dorongan pada tiap siswa untuk berpendapat 

dalam diskusi. 

g. Keterrampilan Mengeola Kelas 

Menurut User Usman (dalam Ruman, 2012:90) pengelolaan kelas 

adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kondisi 

bellajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam 

proses pembelajaran, seperti penghentian perilaku siswa yang memindahkan 

perhatian kelas, memberikan ganjaran bagi siswa yang tepat waktu dalam 

menyelesaikan tugas atau penetapan norma kelompok yang produktif.  

Keterampilan mengelola kelas yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

pembentukan kelompok secara heterogen, pemberian nomor kepala pada 

masing-masing siswa, menentukan posisi duduk setiap kelompok, suasana 

kelas terkondisi dengan baik. 
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h. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

 Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis 

untuk memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Guru dapat melakukan variasi, 

bimbingan dan penggunaan media pembelajaran dalam rangka memberikan 

sentuhan kebutuhan individual. Pembelajaran ini terjadi bila jumlah siswa 

yang dihadapi oleh guru jumlahnya terbatas, yaitu antara dua sampai delapan 

orang untuk kelompok kecil, dan seoang untuk perseorangan. Peran guru 

dalam pembelajaran perseorangan ini adalah sebagai organisator, narasumber, 

motivator, fasilitator, konselor, dans ekaligus sebagai peserta kegiatan. 

i. Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills) 

 Yang dimaksud keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruhh tentang apa yang 

telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian dan tingkat keberhasilan 

guru dalam proses pembelajaran. 

Keterampilan menutup pelajaran yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

melaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator, melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dan menyimpulkan materi 

pelajaran, dan memberikan tindak lanjut.  

2.1.10 Aktivitas Siswa 

 Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar mengajar. Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. 
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Tanpa aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas 

belajar ialah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental (Sardiman, 2012:100). 

 Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat saja. Paul 

B. Diedrich (dalam Sardiman 2012:101) membuat suatu daftar yang berisi 177 

macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut. 

a. Visual activities, yang termasuk didalamnya yaitu, membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 
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h. Emosional activites, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama 

pembelajaran baik secara fisik maupun psikis (mental) yang merupakan satu 

kesatuan dan tidak dapar terpisahkan. Siswa melakukan aktivitas belajar agar 

dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan selama belajar dan 

mengalami perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi 

bisa.Aktivitas siswa yang diamati dalam penelitian ini adalahvisual activities, 

oral activities, listening activities, writing activities, motor activities, mental 

activities, emosional activites dan drawingactivites. Adapun indikator 

aktivitas siswa adalah sebagai berikut: (1) Antusias dalam mengikuti 

pembelajaran (Emosional activites); (2) menanggapi apersepsi sesuai dengan 

materi (Mental activities); (3) memperhatikan penjelasan guru (Visual 

activities dan Listening activities; (4) memperhatikan media yang ditampilkan 

guru dalam pembelajaran (Visual activities); (5) tertib dalam pembentukan 

kelompok (Listening activities);(6) aktif mengerjakan tugas dalam 

kelompoknya (Listening,Mental dan Oral activities); (7) aktivitas 

mengerjakan tugas individu (Listening, Writing, Mental,dan Oral activities); 

(8) menyampaikan hasil diskusi kelompok (oral activities dan mental 

activities);(9) menyimpulkan materi yang telah dipelajari (mental dan oral 

activities). 
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2.1.11 Hasil  Belajar 

 Sudjana  (2013:22) hasil belajar  adalah kemampuan-kemampuan  

yang  dimiliki siswa  setelah  ia  menerima  pengalaman  belajar. Hasil belajar 

yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar (Susanto, 

2012:5). 

 Suprijono (2009:5) menyatakan bahwa hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pegertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan 

belajar yang berupa.  

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

b. Kemampuan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang.  

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. 

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinsai, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani.  

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. 



45 

 

 

Klasifikasi hasil belajar menurut Benyamin Bloom (dalam Sudjana, 2013:22) 

membagi ke dalam tiga ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotoris. 

a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri atas 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan 

keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Domain kognitif 

terdiri atas enam tingkatan, yaitu: mengingat (C1), memahami (C2), 

menerapkan (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan berkreasi (C6). 

b. Ranah afektif  

Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri ataslima aspek yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

Menurut Poerwanti (2008) jenjang kemampuan dalam ranah afektif 

yaitu. 

(1) Menerima (receiving) diharapkan siswa peka terhadap eksistensi 

fenomena atau rangsangan tertentu. Kepekaan ini diawali dengan 

penyadaran kemampuan untuk menerima dan memperhatikan. Kata-kata 

operasionalnya adalah: menanyakan, memilih, memilih, mendiskripsikan, 

memberikan, mengikuti, menyebutkan. 

(2) Menjawab (responding) siswa tidak hanya peka pada pada suatu 

fenomena, tetapi juga beraksi terhadap salah satu cara. Penekanannya 
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pada kemauan siswa untuk menjawab dengan sukarela, membaca tanpa 

ditugaskan. Kata-kata operasionalnya adalah menjawab, membantu, 

melakukan, membaca, melaporkan, mendiskusikan memceritakan. 

(3) Menilai (valueing) diharapkan siswa dapat menilai suatu obyek, 

fenomena atau tingkah laku tertentu dengan cukup konsisten. Kata 

operasionalnya yaitu: melengkapi, menerangkan, membentuk, mengusulkan, 

mengambil bagian, memilih, dan mengikuti. 

(4) Organisasi (organization) tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-

nilai yang berbeda, menyelesaikan/ memecahkan masalah, membentuk suatu 

sistem nilai. Kata operasional yang digunakan adalah mengubah, mengatur, 

menggabungkan, membandingkan, mempertahankan, menggeneralisasikan, 

dan memodifikasikan. 

e. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Aspek ranah psikomotorik terdiri diri: kesiapan, 

membiasakan, adaptasi dan mencipkan. 

  Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

penilaian hasil yang telah dicapai siswa dalam kegiatan pembelajaran yang 

membawa perubahan atau pembentukan tingkah laku melalui ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

 Hasil belajar dalam penelitian ini berupa keterampilan menyimak 

cerita anak pada siswa kelas V SDN Sukorejo 02. Hasil belajar tersebut 
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merupakan skor atau angka yang diperoleh melalui tes evaluasi pada akhir 

pembelajaran yang terkait dengan aspek kognitif, sedangkan lembar observasi 

digunakan untuk memperoleh data aktivitas siswa yang terkait dengan aspek 

afektif dan psikomotorik. Indikator hasil belajar berupa keterampilan 

menyimak cerita anak adalah: (1) mampu menemukan unsur-unsur cerita yang 

meliputi tema, tokoh, latar dan amanat, (2) menyimpukan isi cerita. 

2.1.12 Penerapan Model NHT dengan Media Audio pada Pembelajaran 

Keterampilan Menyimak 

Pada penelitian ini, peneliti akan melaksanakan pembelajaran Bahasa 

Indonesia dengan menerapkan model NHT dengan media audio dengan 

skenario pembelajaran yang difokuskan untuk keterampilan menyimak cerita 

anak. 

Langkah 1. Persiapan 

Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pembelajaran dengan 

membuat RPP dan menyiapkan media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran menyimak. 

Langkah 2. Penomoran 

Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model NHT. Guru 

membagi siswa menjadi 8 kelompok yakni kelompok merah, kuning, hijau, 

biru, ungu, hitam, coklat, dan oranye (setiap kelompok terdiri atas 4 sampai 5 

siswa). 
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Langkah 3. Tiap kelompok menyimak cerita anak yang diputarkan 

melalui media audio 

Tahap ini guru memutarkan cerita anak yang ditampilkan dengan 

rekaman media audio, guru meminta setiap siswa untuk menyimak cerita yang 

diputarkan. Siswa harus berkonsentrasi penuh agar bisa menyimak secara 

seksama tentang cerita anak tersebut. 

Langkah 4. Pengajuan Pertanyaan 

Guru membagikan LKS pada setiap kelompok yang berisikan 

pertanyaan-pertanyaan tentang unsur-unsur cerita dalam menyimak cerita 

anak. 

Langkah 5. Berpikir Bersama 

Bersama kelompoknya siswa mendiskusikan LKS, untuk mendapatkan 

jawabannya siswa harus menyimak dengan seksama unsur-unsur dalam cerita 

yang ditayangkan, setiap siswa harus mampu menyumbangkan jawaban 

kepada kelompoknya karena pembelajaran menyimak bukan hanya untuk 

kelompok namun tiap individu. 

Langkah 6. Pemberian Jawaban 

Setelah diskusi selesai, guru memanggil nomor kepala secara acak, 

siswa yang merasa nomor kepalanya dipanggil harus menyampaikan jawaban 

hasil diskusi kelompoknya, dan keompok lain yang tidak dipanggil 

menanggapi jawaban tersebut. Setelah guru selesai memanggil nomor, guru 
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memberikan penguatan dan reward. Langkah terakhir yaitu bersama siswa 

guru menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian Indrawati (2014) dengan judul Peningkatan Keterampilan 

Menyimak Menggunakan Media Audio di Kelas V SDN 17 Matan Hilir 

Selatan , menunjukkan bahwa penggunaan media audio dapat meningkatkan 

keterampilan menyimak cerita anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

pada siswa kelas V SDN 17 Matan Hilir Selatan. Adapun peningkatannya 

dapat dilihat hasil rata-rata keterampilan menyimak pada siklus I pada tiap 

indikator keterampilan menyimak, seperti aspek keterampilan mengingat pada 

siklus I skor rata-rata 83,3% dan pada siklus II skor rata-rata 85,1%. Aspek 

keterampilan menilai pada siklus I skor rata-rata  57,1%  dan  pada  siklus  II  skor  

rata-rata  81%.  Kemudian  pada  aspek keterampilan menanggapi  siklus  I  skor  

rata-rata  76,2%  dan  pada  siklus  II  skor rata-rata  92,8%. 

Chawa  (2011)  melakukan  penelitian  dengan  judul  Pemanfaatan Media  

Audio Untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Cerita  Pada  Siswa Kelas  

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

terdapat  peningkatan  terhadap  hasil  belajar  siswa  dan  kualitas  pembelajaran 

keterampilan  menyimak  menggunakan  media  audio  pada  siswa  kelas  III  SD 

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

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

92,2%. Aktivitas siswa pada pratindakan 75,65% meningkat pada siklus 1 dengan 
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82%  dan  siklus  2  dengan  89%.  Ketuntasan  belajar  pada  pratindakan  

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

Penelitian Siami (2013) dengan judul Penggunaan Media Audio dalam 

Peningkatan Keterampilan Menyimak Siswa Kelas V SDN 2 Bocor, hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas guru dalam 

penggunaan media audio pada siklus I mencapai 70,5%, pada siklus II 

mencapai 87,5%, dan pada siklus III  mencapai  97,5%, skor rata-rata  

observasi  aktivitas  guru  yaitu 85,2%  (baik). Hasil observasi aktivitas siswa 

pada siklus I mencapai 70%, pada siklus II mencapai 87,5%, dan siklus III 

sebanyak 95%, skor rata-rata observasi aktivitas siswa sebanyak 85% (baik). 

Hasil evaluasi keterampilan menyimak ditunjukan dengan rata-rata hasil  

belajar siklus I adalah 73,66 dengan ketuntasan belajar 71,4%, rata-rata hasil 

belajar siklus II adalah  82,29 dengan ketuntasan belajar 90,5%, dan rata-rata 

hasil belajar siklus III adalah 86,14 dengan ketuntasan belajar 95,2% 

Penelitian Kesumawidayani (2013) dengan judul Penggunaan Media 

Audio dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menyimak pada Siswa Kelas VIA SD Negeri 08 Pontianak Barat, hasil 

peneitiannya menunjukkan bahwa peningkatan setiap aspek yang diamati 

dalam setiap indikator, seperti aspek kemampuan mengingat pada siklus I 

skor  rata-rata  73,5%,  pada  siklus  II  skor  rata-rata  84,5%,  berarti  

mengalami peningkatan sebesar 11%. Aspek kemampuan menilai pada siklus 

I skor rata-rata sebesar 70%, pada siklus II sebesar 84%, berarti mengalami 
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peningkatan sebesar 14%. Kemudian untuk aspek menanggapi siswa pada 

siklus I sebesar 60,5%, pada siklus II menjadi sebesar 73,5%, berarti 

mengalami kenaikan sebesar 13%.  Hal ini menunjukan bahwa pembelajaran 

menggunakan media audio dapat meningkatkan keterampilan menyimak 

siswa kelas VIA SD Negeri 08 Pontianak Barat. 

Penelitian Herma (2014) dengan judul Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif tipe NHT (Number Heads Together) untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menyimak Berbicara: Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa 

Kelas VB SD Negeri Cilumbur Kabupaten Bandung Barat Tahun Ajaran 

2013/2014, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa diperoleh nilai kemampuan 

menyimak dan berbicara pada akhir siklus yaitu sebanyak 24 orang siswa (68,6%) 

mendapatkan nilai dengan kategori “Baik”. hal ini menunjukan bahwa adanya 

peningkatan keterampilan menyimak dan berbicara pada siklus 2 jika 

dibandingkan dengan siklus 1 yaitu, hanya ada 9 orang  siswa  atau  sekitar  25,7%  

yang  mempunyai  nilai  keterampilan menyimak  dan  berbicara  siswa  dengan  

kategori  “Baik”. 

Penelitian Yuniati (2013) dengan judul Peningkatan Keterampilan 

Menyimak Cerita melalui Metode Numbered Heads Together dengan  Media  

Audio pada Siswa Kelas V SDN Sampangan 01 Semarang, hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru pada siklus I 

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

siklus IV diperoleh skor dengan kategori sangat baik; (2) aktivitas siswa pada  

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

skor dengan kategori  baik,  siklus  III memperoleh  skor  dengan  kategori  

baik, dan siklus IV memperoleh skor dengan kategori sangat baik; (3) 

keterampilan menyimak siklus I rata-rata diperoleh skor dengan kategori 

cukup, siklus  II diperoleh skor dengan kategori  baik,  dan  siklus  III  

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

kategori  sangat  baik; hasil  belajar  siswa  pada  siklus I,II, III dan IV selalu 

mengalami peningkatan. Melalui metode Numbered Heads Togehter  dengan  

media Audio dapat meningkatkan keterampilan Menyimak Cerita. 

 Penelitian Mu’arifin (2013) dengan judul Peningkatan Katerampilan 

Menyimak Cerita Rakyat Berbahasa Jawa melalui Model NHT dengan  

Media Audio Visual Siswa Kelas VB SDN Bendan Ngisor  Semarang, hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa keterampilan guru pada siklus I dengan 

perolehan skor 24 dengan kategori baik. Pada siklus II meningkat dengan 

jumlah perolehan skor sebanyak 31 dengan kategori baik. Pada siklus III 

meningkat menjadi 34 dengan kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada 

siklus I dengan rata-rata 13,15 dengan kategori cukup. Pada siklus II 

meningkat dengan rata-rata 16,42 dengan kategori baik. Pada siklus III 

meningkat dengan rata-rata sebanyak 21,7 dengan kategori sangat baik. Hasil 

belajar keterampilan menyimak cerita  rakyat berbahasa Jawa pada siklus I 
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nilai rata-rata siswa adalah 66,37, dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 

54,55%. Pada siklus II nilai rata-rata siswa adalah 71,21 dengan ketuntasan  

belajar klasikal sebesar 72,73%. Padasiklus III nilai rata-rata siswa 

meningkat menjadi 90,3 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 93,93%, 

dengan demikian  melalui  model  NHT  dengan  media  audio  visual  dapat  

Meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

keterampilan menyimak cerita rakyat berbahasa Jawa siswa kelas VB SDN  

Bendan Ngisor Semarang 

Berdasarkan hasil penelitian relevan tersebut di atas, menunjukkan 

bahwa dengan penerapan model NHT (Number Heads Together) dengan 

media audio dapat meningkatkan aktivitas siswa, keterampilan guru dan hasil 

belajar siswa. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan beberapa penelitian 

tersebut sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerita Anak melalui Model Number 

Heads Together dengan Media Audio pada Siswa Kelas V SDN Sukorejo 

02”. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran menyimak cerita anak di kelas V SDN Sukorejo 02 masih 

belum optimal. Dalam pembelajaran menyimak cerita anak keterampilan guru 

masih rendah, guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Guru 

lebih sering menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan  materi 

kepada siswa dan guru juga belum menggunakan media yang dapat menarik 
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perhatian siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi teacher centered 

bukan student centered yang mengakibatkan siswa kurang antusias, pasif dan 

tidak berpartisipasi dalam mengikuti proses pembelajaran dan hasil belajar 

siswa di bawah KKM. 

Berdasarkan masalah di atas maka peneliti berusaha mencari alternatif 

tindakan untuk memecahkan masalah tersebut dengan menerapkan model 

NHT dengan media audio. Dalam pembelajaran menyimak cerita anak 

dengan model NHT dan media audio dapat dimulai dengan guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, guru menjelaskan materi dengan 

media audio serta melakukan tanya jawab yang tujuannya adalah menarik 

perhatian siswa, guru membagi siswa menjadi 8 kelompok, masing-masing 

keompok terdiri atas 4-5 siswa dan memberikan nomor kepala 1 sampai 8 

kepada setiap siswa. Guru memberikan LKS yang berisi pertanyaan untuk 

kemudian didiskusikan bersama keompoknya, selama siswa saling berdiskusi 

guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan. Setelah menemukan 

jawabannya, guru memanggil nomor kepala secara acak, bagi nomor 

kepalanya yang dipanggil sama diminta untuk mempresentasikan jawaban 

kelompoknya, dan beruang seperti itu. Kemudian guru memberikan 

penguatan pada jawaban siswa dan bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 
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Penerapan model pembelajaran NHT dengan media audio diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa dalam menyimak cerita anak. 

Kerangka berpikir dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Dengan menggunakan model NHT dengan media audio, keterampilan 

menyimak cerita anak dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia 

pada siswa kelas V SDN Sukorejo 02 meningkat. 

KONDISI 

AWAL 

1. Keterampilan guru masih rendah, guru belum menggunakan model 

pembelajaran yang inovatif dan media yang menarik perhatian siswa. 

Guru lebih sering menggunakan metode ceramah 

2. Aktivitas siswa masih rendah, siswa pasif dan kurang berparisipasi 

dalam proses pembelajaran 

3. Hasil belajar siswa masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil belajar 

siswa yang masih banyak di bawah KKM 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

 

Menggunakan Model Number Heads Together dengan Media Audio 

KONDISI 

AKHIR 

Hasil yang diharapkan setelah menerapkan Number Heads Together 

dengan media  audio: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak cerita anak 

meningkat  

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita anak meningkat 

3. Hasil belajar siswa dalam keterampilan menyimak cerita anak 

meningkat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas. Penelitian Tindakan Kelas merupakan penelitian yang dilakukan di 

kelas dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran, mengatasi 

masalah pembelajaran, meningkatkan profesionalisme, dan menumbuhkan budaya 

akademik. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan PTK menurut 

Arikunto (2010:16).  Skema langkah–langkah PTK adalah sebagai berikut: 

 

Bagan 2. Prosedur PTK 
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3.1.1 Perencanaan 

Arikunto  (2010:17)  dalam  tahap  perencanaan  ini,  peneliti 

menentukan  titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapat perhatian khusus 

untuk diamati, kemudian membuat  sebuah  instrumen  pengamatan  untuk  

membantu  peneliti  merekam fakta yang  terjadi  selama  tindakan berlangsung. 

Dalam perencanaan ini meliputi sebagai berikut. 

a. Menelaah SK, KD, Indikator dan materi pembelajaran dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia kelas V bersama tim kolaborasi 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran NHT 

c. Menyiapkan media pembelajaran 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa  

3.1.2 Pelaksankan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan rancangan 

yang telah ditetapkan yaitu mengenakan tindakan kelas (Arikunto, 2010:18). Dalam 

pelaksanakan PTK ini direncanakan dalam 3 siklus. Siklus pertama yaitu 

perencanaan, pelaksanaan sekaligus observasi, dan refleksi, siklus kedua yaitu 

perencanaan, pelaksanaan sekaligus observasi, dan refleksi, dan siklus ketiga 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, sekaligus observasi dan refleksi. 
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3.1.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto, 2010:19). Pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini melalui 

observasi langsung. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

tingkat keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran menyimak cerita anak melalui model NHT dengan media 

audio. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan observasi bersamaan waktunya dengan 

pelaksanaan tindakan. Observasi dilaksanakan dengan bantuan dari  guru 

kolaborator dan  teman  sejawat  untuk mengamati  keterampilan  guru  dan  

aktivitas  siswa  selama proses pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan observasi 

dilakukan dengan menggunakan  instrumen  observasi  berupa  lembar  

pengamatan  yang  telah  disiapkan  dalam tahap perencanaan. 

3.1.4 Refleksi 

 Refleksi merupakan tindakan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi dan sudah dilakukan (Arikunto, 2012:19). Peneliti melakukan 

refleksi yaitu merenungkan atau mengingat serta menghubungkan kejadian 

interaksi di kelas. Setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu keterampilan guru 

dan aktivitas siswa, serta hasil belajar berupa keterampilan menyimak cerita anak 

dengan model NHT dengan media audio, apakah sudah efektif dengan melihat 

ketercapaian dalam  indikator kinerja pada siklus pertama, serta mengkaji 

kekuragan dan membuat daftar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 
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siklus pertama, kemudian bersama tim kolaborasi membuat perencanaan tindak 

lanjut untuk siklus berikutnya. 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 

a. Menelaah SK, KD, indikator dan meteri pembelajaran bahasa Indonesia kelas 

V yang akan dilakukan tindakan penelitian dengan mempelajari indikator -

indikator yang akan dicapai. 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang dipilih. 

c. Menyiapkan media dan alat peraga yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

yang akan dilaksanakan, seperti: LCD, laptop, speaker dan rekaman audio 

cerita anak. 

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

yang akan digunakan dalam penelitian. 

e. Membuat lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran melalui penerapan model NHT dengan mendia audio. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

A.    Kegiatan Awal 

1. Motivasi 

2. Apersepsi “anak-anak, siapa yang sering mendengarkan 

cerita/dongeng sebelum tidur?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
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B.   Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan materi pokok pela jaran dan menayangkn media 

audio yang berjudul “Cita-Cita” (eksplorasi) 

2. Siswa mendengarkan cerita animasi berjudul “Cita-Cita” yang 

dibacakan oleh guru (elaborasi) 

3. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa secara lisan tentang 

tema yang ada didalam cerita (eksplorasi) 

4. Guru membagimenjadi 8 kelompok, tiap kelompok terdiri atas 4-5 

siswa. Guru juga membagikan nomor kepala 1 sampai 5 yang 

berbeda-beda tiap kelompok (eksplorasi) 

5. Siswa memakai nomor yang telah diterimanya di kepala dan duduk 

bersama kelompoknya (elaborasi) 

6. Guru membagikan LKS pada tiap kelompok dan guru 

memperdengarkan cerita anak yang berupa rekaman (eksplorasi) 

7. Semua siswa menyimak rekaman yang diputarkan oleh guru  

(elaborasi) 

8. Siswa menyimak rekaman tersebut dengan seksama dan 

berkonsentrasi penuh (elaborasi) 

9. Setelah menyimak, bersama dengan kelompoknya siswa berdiskusi 

untuk menemukan jawabannya (elaborasi) 
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10. Guru membimbing siswa atau keompok yang mengalami kesulitan. 

Jawaban bisa diperoleh dengan tepat jika semua siswa menyimak 

cerita anak tersebut dengan baik (eksplorasi) 

11. Setelah diskusi kelompok selesai, guru memanggil nomor kepala 

secara acak (eksplorasi) 

12. Siswa yang nomor kepalanya merasa dipanggil, maju kedepan untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompoknya (elaborasi) 

13. Kelompok lainnya menanggapi jawaban kelompok yang maju 

(elaborasi) 

C.   Konfirmasi 

1. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban tiap kelompok dan 

memberikan reward kepada siswa yang sudah maju 

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami 

D.   Kegiatan Akhir 

1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi kemudian mengumpulkannya  

3. Guru memberikan informasi tentang materi yang akan dibahas pada 

pertemuan yang akan datang. 

4. Siswa diminta untuk mempelajari materi yang akan datang. 

5. Salam dan doa bersama 
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3.4.1.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran 

bahasa Indonesia melalui penerapan model NHT dengan media audio 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

bahasa Indonesia melalui penerapan model NHT dengan media audio 

c. Melakukan penilaian hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran 

bahasa Indonesia melalui penerapan model NHT dengan media audio 

3.4.1.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus I 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi siklus I 

d. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua berdasarkan 

siklus I 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

a. Menelaah SK, KD, indikator dan meteri pembelajaran bahasa Indonesia 

kelas V yang akan dilakukan tindakan penelitian dengan mempelajari 

indikator-indikator yang akan dicapai. 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang dipilih 

c. Menyiapkan media dan alat peraga yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

yang akan dilaksanakan, seperti: LCD, laptop, speaker dan rekaman audio 

cerita anak. 
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d. Menyiapkan alat evaluasi yang berupa lembar kerja siswa dan tes tertulis 

yang akan digunakan dalam penelitian. 

e. Membuat lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran melalui penerapan model NHT dengan mendia audio. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

A.    Kegiatan Awal 

1. Motivasi 

2. Apersepsi “anak-anak, kemarin kita sudah menyimak cerita anak 

yang berjudul “Matahari Berwarna-Warni”, masih ingatkah kalian 

tokoh yang ada dalam cerita tersebut siapa saja?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

B.   Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan materi pokok pelajaran (eksplorasi) 

2. Guru memutarkan rekaman yang berdurasi singkat (eksplorasi) 

3. Siswa memusatkan perhatiannya untuk menyimak rekaman tersebut 

(elaborasi) 

4. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa secara lisan tentang 

unsur-unsur dalam cerita, dan kesimpulan isi cerita yang ada didalam 

cerita (eksplorasi) 

5. Guru membagi menjadi 8 kelompok, tiap kelompok terdiri atas 4-5 

siswa. Guru juga membagikan nomor kepala 1 sampai 5 yang berbeda-

beda tiap kelompok (eksplorasi) 
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6. Siswa memakai nomor yang telah diterimanya di kepala dan duduk 

bersama kelompoknya (elaborasi) 

7. Guru membagikan LKS pada tiap kelompok dan guru 

memperdengarkan cerita anak yang berupa rekaman (eksplorasi) 

8. Semua siswa melihat dan menyimak rekaman yang diputarkan oleh 

guru (elaborasi) 

9. Siswa menyimak rekaman tersebut dengan seksama dan 

berkonsentrasi penuh (elaborasi) 

10. Setelah menyimak, bersama dengan kelompoknya siswa berdiskusi 

untuk menemukan jawabannya (elaborasi) 

11. Guru membimbing siswa atau kelompok yang mengalami kesulitan.  

(eksplorasi) 

12. Setelah diskusi kelompok selesai, guru memanggil nomor kepala 

secara acak (eksplorasi) 

13. Siswa yang nomor kepalanya merasa dipanggil, maju kedepan untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompoknya (elaborasi) 

14. Kelompok lainnya menanggapi jawaban kelompok yang maju 

(elaborasi) 

C.   Konfirmasi 

1. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban tiap kelompok dan 

memberikan reward kepada siswa yang sudah maju 
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2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami 

D.   Kegiatan Akhir 

1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi kemudian mengumpulkannya 

3. Guru memberikan informasi tentang materi yang akan dibahas pada 

pertemuan yang akan datang. 

4. Siswa diminta untuk mempelajari materi yang akan datang. 

5. Salam dan doa bersama 

3.2.2.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran 

bahasa Indonesia melalui penerapan model NHT dengan media audio 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

bahasa Indonesia melalui penerapan model dengan media audio 

c. Melakukan penilaian hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran 

bahasa Indonesia melalui penerapan model NHT dengan media audio 

3.2.2.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus II 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi siklus II 
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d. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus III berdasarkan siklus 

II 

3.2.3 Siklus III 

3.2.3.1 Perencanaan 

a. Menelaah SK, KD, indikator dan meteri pembelajaran bahasa Indonesia 

kelas V yang akan dilakukan tindakan penelitian dengan mempelajari 

indicator-indikator yang akan dicapai. 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang dipilih 

c. Menyiapkan media dan alat peraga yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran yang akan dilaksanakan, seperti: LCD, laptop, speaker dan 

rekaman cerita anak. 

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

yang akan digunakan dalam penelitian. 

e. Membuat lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran melalui penerapan modelNHT dengan media 

audio. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

A.    Kegiatan Awal 

1. Motivasi 

2. Apersepsi “anak-anak, kita kemarin sudah menyimak cerita yang 

berjudul “Kisah Pak Doblang”? Amanat apa yang terkandung dalam 

cerita tersebut?” 
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3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

B.   Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan materi pokok pelajaran (eksplorasi) 

2. Guru memutarkan rekaman yang berdurasi singkat (eksplorasi) 

3. Siswa memusatkan perhatiannya untuk menyimak rekaman tersebut 

(elaborasi) 

4. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa secara lisan tentang 

unsur-unsur dalam cerita, dan kesimpulan isi cerita yang ada didalam 

cerita(eksplorasi) 

5. Guru membagi menjadi 8 kelompok, tiap kelompok terdiri atas 4-5 

siswa. Guru juga membagikan nomor kepala 1 sampai 5 yang berbeda-

beda tiap kelompok (eksplorasi) 

6. Siswa memakai nomor yang telah diterimanya di kepala dan duduk 

bersama kelompoknya (elaborasi) 

7. Guru membagikan LKS pada tiap kelompok dan guru 

memperdengarkan cerita anak yang berupa rekaman (eksplorasi) 

8. Semua siswa menyimak rekaman yang diputarkan oleh guru 

(elaborasi) 

9. Siswa menyimak rekaman tersebut dengan seksama dan 

berkonsentrasi penuh (elaborasi) 

10. Setelah menyimak, bersama dengan kelompoknya siswa berdiskusi 

untuk menemukan jawabannya (elaborasi) 
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11. Guru membimbing siswa atau kelompok yang mengalami kesulitan.  

(eksplorasi) 

12. Setelah diskusi kelompok selesai, guru memanggil nomor kepala 

secara acak (eksplorasi) 

13. Siswa yang nomor kepalanya merasa dipanggil, maju kedepan untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompoknya (elaborasi) 

14. Kelompok lainnya menanggapi jawaban kelompok yang maju 

(elaborasi) 

C.   Konfirmasi 

1. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban tiap kelompok dan 

memberikan reward kepada siswa yang sudah maju 

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami 

D.   Kegiatan Akhir 

1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi kemudian mengumpulkannya 

3. Guru memberikan informasi tentang materi yang akan dibahas pada 

pertemuan yang akan datang 

4. Siswa diminta untuk mempelajari materi yang akan datang. 

5. Salam dan doa bersama 
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3.2.3.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran 

bahasa Indonesia melalui penerapan model NHT dengan media audio 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

bahasa Indonesia melalui penerapan model NHT dengan media audio 

c. Melakukan penilaian hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran 

bahasa Indonesia melalui penerapan model NHT dengan media audio  

3.2.3.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus III 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi siklus III 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya jika 

indikator keberhasilan belum tercapai 

e. Menyusun laporan jika indikator keberhasilan telah tercapai 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V sebanyak 39 siswa 

terdiri atas 20 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan 

di SDN Sukorejo 02. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran menyimak cerita anak melalui model 

NHT dengan media audio 
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b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita anak melalui model 

NHT dengan media audio 

c. Hasil belajar berupa keterampilan menyimak cerita anak siswa kelas V SDN 

Sukorejo 02 melalui model NHT dengan media audio 

3.5 Data Dan Cara Pengumpulan Data 

3.5.1 Sumber Data 

1. Guru 

 Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru 

dalam pembelajaran oleh observer. 

2. Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa yang 

diperoleh secara sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus 

ketiga, dan hasil evaluasi. 

3. Data Dokumen 

Data dokumen meliputi: a) daftar nilai sebelum dan sesudah dilakukan 

penelitian; b) catatan lapangan yang berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran; c) foto aktivitas guru dan siswa pada pembelajaran dalam PTK. 

4. Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran berlangsung yang berupa data hasil observasi terhadap 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan kondisi kelas dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia melalui model NHT dengan media audio. 
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3.5.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah. 

1. Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar siswa yang diambil 

dari pemberian tes pada setiap akhir siklus berupa kemampuan siswa dalam 

menyimak cerita anak pada pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model 

NHT dengan media audio. 

2. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan 

lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa selama tindakan 

berlangsung dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model NHT 

dengan media audio. Catatan lapangan yang mengamati guru serta siswa selama 

pembeajaran berlangsung menggunakan model NHT dengan media audio, serta 

foto yang diambil selama pembelajaran berlangsung. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

teknik tes dan non tes. 

1. Teknik Tes 

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Poerwanti, 2008:3.16). Tes 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 
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menyimak cerita anak sebagai hasil belajar siswa selama mengikuti pembelajaran. 

Tes yang dilakukan adalah tes tertulis yang akan dilaksanakan pada setiap akhir 

siklus. 

2. Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Teknik Observasi 

 Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto, 2010:19). Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan  

menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang 

diamati (Poerwanti, 2008:3.22). Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk menggambarkan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran menyimak cerita anak dengan menggunakan model NHT dengan 

media audio.  

b. Teknik Dokumentasi 

Saat melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya (Poerwanti, 2008:3.28). Dokumentasi dalam 

penelitian ini menggunakan video dan foto untuk mengetahui data yang terjadi 

dalam pembelajaran. 

c. Teknik Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan sumber informasi yang penting agar 

mudah mencatat dan mengamati apa yang terjadi di dalam kelas (Poerwanti, 
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2008:3.24). Penelitian ini menggunakan catatan lapangan berupa catatan selama 

proses pembelajaran yang merupakan data keterampilan guru dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran menyimak cerita anak melalui model NHT dengan media 

audio. 

3.5.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah. 

1. Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan menentukan, data hasil 

belajar, mean atau rata-rata dan ketuntasan belajar secara individual maupun 

klasikal ditampilkan dalam bentuk persentase. 

a. Data hasil belajar siswa di analisa dengan menggunakan rumus: 

 

Keterangan:  

N = Nilai 

B = Skor 

St = Skor teoritis  (Poerwanti, 2008:6.15) 

 

b. Untuk mencari rata-rata kelas dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan:  

M (𝑀𝑒𝑎𝑛) =Nilai rata-rata kelas  

𝑥  =Jumlah seluruh nilai  

n  = Jumlah siswa (Sudjana, 2009: 125) 

 

c. Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar, digunakan rumus sebagai 

berikut: 

  

Keterangan: 

P    : presentase ketuntasan belajar 

Σ siswa yang tuntas belajar : jumlah siswa yang tuntas belajar 

Σ siswa   : jumlah siswa 

     (Aqib, 2011:205) 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikeompokkan ke dalam dua kriteria tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 2 Kriteria Ketuntasan Minimal Belajar Siswa 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

Klasikal Individual 

≥80 % ≥ 63 Tuntas 

<80% < 63 Tidak Tuntas 
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2. Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil obsevasi keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran menyimak cerita anak dengan menggunakan model 

NHT dengan media audio. Sedangkan catatan lapangan dipaparkan dalam kalimat 

yang dipisah-pisahkan menurut kriteria untuk memperoleh kesimpulan. 

Menurut Poerwanti (2007:6.9), memaparkan cara pengolahan data skor aktivitas 

siswa dan keterampilan guru adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan skor terendah 

2. Menentukan skor tertinggi 

3. Mencari median 

    Skor maksimum + skor minimum 

Median =  

            2 

4. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

Menurut Herrhyanto (2009:5.3) Pembagian  rentang  4  kategori    dapat  

menggunakan  kuartil  yang  akan membagi  data menjadi  4  sama  banyak  

yaitu  n1=  n2=  n3=  n4,  di mana  banyak  data yang terletak di bawah K1= 

n1, banyak data yang terletak di antara K1 dan K2 = n2 dan banyak data 

yang terletak di atas K3 = n4  

   n1  ,   n2    , n3     ,   n4 

  k1  k2     k3 

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa, banyak data yang 

terletak di bawah K1 = n1. Banyak data yang terletak di antara K1 dan K2 = 
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n2. Banyak data yang yang terletak diantara K2 dan K3 = n3, sedangkan 

banyak data yang terletak di atas K3 = n4, dimana n1 = n2 = n3 = n4. 

Kemudian setelah langkah kita tentukan kita dapat menghitung data 

skor dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

n = ( T- R) + 1 

Keterangan:  

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor 

Untuk menentukan niai K untuk data digunakan rumus: 

K1 = (n + 2) untuk data genap dan K1 = (n + 1) untuk data ganjil 

K2 = median ; Letak K2 =  (n + 1) untuk data ganjil dan genap 

K3 = kuartil ketiga, letak K3 = (n + 2) untuk data genap dan = (n + 1) untuk 

data ganjil 

K4 = kuartil keempat = T   

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam tabel 

kriteria ketuntasan data kualitatif sebagai berikut: 

Tabel 3 Kriteria Data Kualitatif 

Interval Skor Kriteria 

K3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

K2 ≤ skor < K3 Baik 

K1 ≤ skor < K2 Cukup 

R ≤ skor < K1 Kurang 
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Berdasarkan uraian di atas untuk mengukur instrument keterampilan guru dan 

aktivitas siswa adalah sebagai berikut. 

1. Analisa data keterampilan guru 

Skor maksimal (T) : 32     

Skor minimal (R)  : 8 

Banyaknya skor (n) : ? 

Nilai Ki = letak Ki + (R – 1)        

N = (T – R) + 1 = (32 – 8) + 1 = 25    

Letak K1 =  (n +1) = (25 + 1) = 6,5   

Nilai K1 = letak K1 + (R – 1)   Letak K3 =  (n + 1) =  (25 + 1)

 = 6,5 + (8 – 1) = 13,5        = 19,5 

Jadi nilai K1 adalah 13,5    Nilai K3 = letak K3 + (R -1)  

Letak K2 =  (n +1) = (25+1)      = 19,5 + (8 – 1) = 26,5 

 = 13     Jadi nilai K3 adalah 26,5 

Nilai K2 = letak K2 + (R – 1)   Nilai K4 = Nilai maksimal (T)  

          = 13 + (8 – 1) = 20   Jadi nilai K4 adalah 32 

Jadi nilai K2 adalah 20   

Jadi kriteria skor keterampilan guru dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4KriteriaSkor Keterampilan Guru 

Skala Kategori Kualifikasi 

26,5 ≤ skor < 32 Sangat Baik Berhasil 

20 ≤ skor < 26,5 Baik Berhasil 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup Kurang Berhasil 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang Tidak Berhasil 
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2. Analisa data aktivitas siswa 

Jika instrumen terdapat 1 indikator dengan rentangan yag dipakai sampai 4 

maka: 

Skor maksimal (T) : 36     

Skor minimal (R)  : 9 

Banyaknya skor (n) : ? 

Nilai Ki = letak Ki + (R – 1)        

N = (T – R) + 1 = (36 – 9) + 1 = 26    

Letak K1 =  (n +2) = (26 + 2) = 7  Letak K3 =  (n + 2) =  (26 + 2) 

Nilai K1 = letak K1 + (R – 1)    = 21  

   = 7 + (9 – 1) = 15   Nilai K3 = letak K3 + (R -1) 

Jadi nilai K1 adalah 15       = 21 + (9 – 1) = 29  

Letak K2 =  (n +2) = (26 + 2)   Jadi nilai K3 adalah 29  

   = 14     Nilai K4 = Nilaimaksimal (T)  

Nilai K2 = letak K2 + (R – 1)   Jadi nilai K4 adalah 36 

 = 14 + (9 – 1) = 22  

Jadi nilai K2 adalah 22 

Jadi kriteria skor aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5 Kriteria Skor Aktivitas Siswa 

Skala Kriteria Kualifikasi 

29 ≤ skor < 36 Sangat Baik Berhasil 

22 ≤ skor < 29 Baik Berhasil 

15 ≤ skor < 22 Cukup Kurang Berhasil 

9 ≤ skor < 15 Kurang Tidak Berhasil 

 

3.6 Indikator Keberhasilan 

 Pembelajaran menyimak cerita anak dengan model NHT dengan media 

audio dapat meningkatkan keterampilan menyimak cerita anak pada siswa kelas 

V SDN Sukorejo 02 dengan indikator sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru pada pembelajaran bahasa Indonesia aspek menyimak 

dengan model NHT dengan media audio meningkat dengan kriteria minimal 

baik 

b. Aktivitas siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia aspek menyimak 

dengan model NHT dengan media audio meningkat dengan kriteria minimal 

baik 

c. Lebih dari 80% siswa kelas V SDN Sukorejo 02 mengalami ketuntasan 

belajar klasikal sebesar ≥ 63 dan ketuntasan belajar individual ≥ 63 dalam 

pembelajaran menyimak cerita anak dengan model NHT dengan media audio 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan, pada indicator keberhasilan tindakan 

mengalami peningkatan. Keberhasilan tersebut meliputi: keterampilan guru, aktivitas 

siswa dalam belajar, dan hasil belajar siswa dengan keberhasilan sesuai kriteria yang 

telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh data sebagai berikut. 

1. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran menyimak cerita anak melalui 

model NHT dengan media audio dari siklus I ke siklus III mengalami peningkatan. 

Pada siklus I mendapat skor 24 dengan kriteria baik, sedangkan pada siklus II 

memperoleh skor 27 dan siklus III memperoleh skor 30 dengan kriteria sangat 

baik. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita anak melalui model NHT 

dengan media audio dari siklus I ke siklus III mengalami peningkatan. Hal ini 

ditunjukkan dengan peningkatan skor rata-rata aktivitas siswa, siklus I mendapat 

skor rata-rata 20,93 dengan kriteria cukup, sedangkan pada siklus II memperoleh 

skor rata-rata 28,94 dan siklus III memperoleh skor rata-rata 30,71 dengan criteria 

sangat baik. 

3. Keterampilan menyimak cerita anak melalui model NHT dengan media audio 

mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata siklus I adalah 
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48,36dengan persentase ketuntasan 41,06%. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 

64,56 dengan persentase ketuntasan 71,79%. Sementara itu pada siklus III 

diperoleh rata-rata 80,64dengan persentase ketuntasan 92,31%. 

5.2 SARAN 

  Berdasarkan simpulan dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada 

siswa kelas IV SDN Sukorejo 02, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Guru dapat melakukan persiapan dan perencanaan yang matang sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran, guru dapat memilih model dan media yang 

sesuai dengan materi sehingga dapat meningkatkan antusias siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, salah satunya dengan mnerapkan model NHT dengan 

media audio untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa. 

2. Siswa harus bersungguh-sungguh dan penuh perhatian dalam pembelajaran 

menyimak, karena dengan kesungguhan dan penuh perhatian akan memberikan 

kemudahan bagi siswa untuk menyimak cerita yang dilihat dan didengarnya, 

serta siswa harus lebih aktif dalam pembelajaran sebagai upaya meningkatkan 

hasil belajar. 

3. Sekolah lebih memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang proses 

pembelajaran siswa.  
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

KETERAMPILAN GURU 

Judul: Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerita Anak Melalui Model Number 

Heads Together dengan Media Audio Siswa Kelas V SDN Sukorejo 02 

Keterampilan Guru dalam 

Pembelajaran Menyimak 

Cerita Anak dengan Model 

NHT dan Media Audio 

Keterampilan Dasar Mengajar 
Indikator Keterampilan guru 

dalam Pembelajaran 

1. Pengkondisian kelas 

2. Guru melakukan apersepsi 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

4. Guru menjelaskan materi 

pelajaran dengan media yang 

sudah disiapkan 

5. Guru membantu siswa dalam 

menemukan konsep yang 

disajikan ke dalam media 

audio 

6. Guru melakukan tanya jawab 

kepada siswa yang tujuannya 

agar siswa dapat 

bepartisipasi aktif dalam 

pembelajaran 

7. Guru membagi siswa dalam 

kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri atas 4-5 

siswa, dan memberikan 

nomor kepala 1 sampai 5 

kepada setiap siswa. 

8. Guru membagikan LKS 

kepada setiap kelompok 

9. Guru membacakan petunjuk, 

untuk menjawab LKS semua 

1. Keterampilan membuka 

pelajaran 

2. Keterampilan bertanya 

3. Keterampilan member 

penguatan 

4. Keterampilan mengadakan 

variasi 

5. Keterampilan menjelaskan 

6. Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil 

7. Keterampilan mengelola kelas 

8. Keterampilan pembelajaran 

perseorangan 

9. Keterampilan menutup 

pelajaran 

1. Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 
2. Menyampaikan pertanyaan 

kepada siswa (keterampilan 

bertanya) 
3. Menjelaskan materi 

(keterampilan 

menjelaskan) 
4. Memutarkan media audio 

cerita anak(keterampilan 

mengadakan variasi) 
5. Membimbing siswa dalam 

diskusi kelompok kecil dan 

perorangan (Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil, 

keterampilan pembelajaran 

perseorangan) 
6. Mengkondisikan siswa 

menjadi 8 kelompok 

(keterampilan mengelola 

kelas) 
7. Memberikan penguatan 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen 

Penelitian 
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siswa diminta menyimak 

tanyangan video audio agar 

biasa menjawab 

10. Guru membimbing 

siswa dalam kegiatan 

berdiskusi 

11. Setelah semua 

kelompok selesai menjawab, 

guru memanggil nomor 

secara acak dan siswa yang 

nomornya dipanggil diminta 

membacakan hasil 

diskusinya 

12. Guru meminta kelompok 

lain menanggapinya dan 

memberikan penguatan 

13. Guru memberikan reward 

pada siswa yang sudah 

maju 

14. Guru bersama siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran dan 

merefleksi 

8. Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

AKTIVITAS SISWA 

Judul: Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerita Anak Melalui Model Number 

Heads Together dengan Media Audio Siswa Kelas V SDN Sukorejo 02 

Aktivitas Siswa dalam 

Pembelajaran Menyimak 

Cerita Anak dengan Model 

NHT dan Media Audio 

Aktivitas Siswa 
Indikator Aktivitas Siswa 

dalam Pembelajaran 

1. Pengkondisian kelas 

2. Siswa menjawab 

apersepsi dari guru 

3. siswa memperhatikan 

penyampaian tujuan 

pembelajaran 

4. Siswa memperhatikan 

penjelasan materi dari 

guru dengan menyimak 

tanyangan media animasi 

audio visua 

5. Siswa dalam menemukan 

konsep yang disajikan ke 

dalam media audio 

6. Siswa ikut aktif dalam 

tanya jawab yang 

dilakukan oleh guru 

7. Siswa dibagi kedalam 

kelompok, yang terdiri 

dari 4 smpai 5 siswa, dan 

memakai nomor kepala  

8. Siswa menerima LKS 

yang telah dibagikan 

9. Siswa memperhatikan 

petunjuk dari guru 

10. Siswa mengamati 

tanyangan media audio 

dan menyimak dengan 

seksama tanyangan 

tersebut untuk 

menemukan jawaban  

11. Siswa bersama 

1. Visual activities, yang 

termasuk didalamnya 

yaitu, membaca, 

memperhatikan 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, 

misalnya: menggambar, 

membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Motor activities, yang 

termasuk di dalamnya 

antara lain: melakukan 

percobaan, membuat 

1. Antusias dalam 

mengikuti pembelajaran 

(Emosional activites) 

2. Menanggapi apersepsi 

sesuai dengan materi 

(Mental activities) 

3. Memperhatikan 

penjelasan guru (Visual 

activities dan Listening 

activities) 

4. Memperhatikan media 

yang ditampilkan guru 

dalam pembelajaran 

(Visual activities) 

5. Tertib dalam 

pembentukan kelompok 

(Listening activities) 

6. Aktif mengerjakan tugas 

dalam kelompoknya 

(Listening, Mental dan 

Oral activities) 

7. Aktivitas mengerjakan 

tugas individu (Listening, 

Writing, Mental,dan Oral 

activities) 

8. Menyampaikan hasil 

diskusi kelompok (oral 

activities dan mental 

activities) 

9. Menanggapi hasil diskusi 

dari kelompok lain (oral 

activities dan mental 
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kelompoknya berdiskusi 

menjawab LKS 

12. Setelah selesai semua 

siswa yang nomor 

kepalanya dipanggil, 

membacakan hasil 

diskusi keompoknya dan 

keompok yang lainnya 

menanggapi jawaban 

tersebut 

13. Siswa yang sudah 

membacakan hasil 

diskusinya mendapatkan 

reward 

14. Siswa bersama guru 

menyimpulkan 

pembelajaran pada hari 

ini 

konstruksi, model 

mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak. 

7. Mental activities, 

sebagai contoh 

misalnya: menanggapi, 

mengingat, 

memecahkan soal, 

menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emosional activites, 

seperti misalnya: 

menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, 

berani, tenang, gugup. 

activities) 

10. Menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 

(mental dan oral 

activities) 

 

 

  



153 

 

 

 KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerita Anak Melalui Model Number 

Heads Together dengan Media Audio Siswa Kelas V SDN Sukorejo 02 

No Variabel Indikator Sumber Data Alat/Intrumen 

1 Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

menyimak 

cerita anak 

dengan model 

NHT dan 

media audio 

1. Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 
2. Menyampaikan pertanyaan 

kepada siswa 

(keterampilan bertanya) 
3. Menjelaskan materi 

(keterampilan 

menjelaskan) 
4. Memutarkan media audio 

cerita anak(keterampilan 

mengadakan variasi) 
5. Membimbing siswa dalam 

diskusi kelompok kecil dan 

perorangan 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil, 

keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 
6. Mengkondisikan siswa 

menjadi 8 kelompok 

(keterampilan mengelola 

kelas) 
7. Memberikan penguatan 

(keterampilan memberi 

penguatan) 
8. Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

1. Guru 

2. Foto guru 

dalam 

pembelajar

an 

3. Catatan  

lapangan 

 

1. Lembar 

Observasi 

2. Lembar 

catatan 

lapangan 

 

 

2 Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

menyimak 

cerita anak 

dengan model 

1. Antusias dalam mengikuti 

pembelajaran (Emosional 

activites) 

2. Menanggapi apersepsi 

sesuai dengan materi 

(Mental activities) 

1. Siswa 

2. Foto 

aktivitas 

siswa 

dalam 

pembelajar

1. Lembar 

Observasi 

2. Catatan 

lapangan 
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NHT dan 

media audio 

3. Memperhatikan penjelasan 

guru (Visual activities dan 

Listening activities) 

4. Memperhatikan media 

yang ditampilkan guru 

dalam pembelajaran 

(Visual activities) 

5. Tertib dalam pembentukan 

kelompok (Listening 

activities) 

6. Aktif mengerjakan tugas 

dalam kelompoknya 

(Listening, Drawing, 

Mental dan Oral activities) 

7. Aktivitas mengerjakan 

tugas individu (Listening, 

Writing, Mental, Drawing 

dan Oral activities) 

8. Menyampaikan hasil 

diskusi kelompok (oral 

activities dan mental 

activities) 

9. Menanggapi hasil diskusi 

dari kelompok lain (oral 

activities dan mental 

activities) 

10. Menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari (mental dan 

oral activities) 

an 

3. Catatan 

lapangan 

3 Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

menyimak 

cerita anak 

dengan model 

NHT dan 

media audio 

1. Ketepatan 

menemukan unsur-unsur 

cerita yang disimak (tema, 

tokoh, setting dan amanat) 

2. Menyimpulkan 

cerita sesuai dengan isi 

cerita yang disimak 

1. Siswa  1. Tes tertulis 

2. Data 

dokumen 

(hasil kerja 

siswa) 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus… Pertemuan… 

Nama SD  : SDN Sukorejo 02 

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi   : 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () pada kolom Tampak jika deskriptor tersebut 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran! 

2. Berilah skor berdasarkan deskriptor yang tampak dalam pengamatan! 

Skor 1 jika 1 deskriptor tampak 

Skor 2 jika 2 deskriptor tampak 

Skor 3 jika 3 deskriptor tampak 

Skor 4 jika 4 deskriptor tampak 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Membuka pelajaran a. Mempersiapkan siswa untuk 

belajar 

b. Memberikan apersepsi 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

d. Memberikan motivasi kepada 

siswa 

  

2 Menyampaikan 

pertanyaan pada 

siswa  

a. pertanyaan jelas dan mudah 

dipahami siswa 

b.   Penyebaran pertanyaan 

c.   pemindahan giliran 

d.  Pemberian waktu untuk berpikir 

  

Lampiran 2 Instrumen 

Penelitian 
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3 Menjelaskan materi  a. Kejelasan  

b. Penggunaan contoh 

c. Pemberian tekanan  

d. Penggunaan balikan 

  

4 Memutarkan media 

audio cerita anak 

a. Rekaman audio tampak jelas 

b. Rekaman audio menarik 

perhatian siswa 

c. Rekaman audio sesuai dengan 

materi 

d. Rekaman audio sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

  

5 Membimbing siswa 

dalam diskusi 

kelompok kecil dan 

perorangan 

a. Memberikan petunjuk dalam 

berkelompok 

b. Membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dalam 

menyimak media audio 

c. Berkeliling membimbing kerja 

kelompok 

d. Memberikan dorongan pada tiap 

siswa untuk berpendapat dalam 

diskusi 

  

6 Mengkondisikan 

siswa menjadi 8 

kelompok 

a. Pembentukan kelompok secara 

heterogen 

b. Pemberian nomor kepala pada 

masing-masing siswa 

c. Menentukan posisi duduk pada 

setiap kelompok 

d. Suasana kelas terkondisikan 

dengan baik 

  

7 Memberikan 

penguatan  

a. Penguatan kepada pribadi 

tertentu 

b. Penguatan kelompok 

c. Penguatan diberikan segera 

d. Variasi dalam penguatan 

  

8 Menutup pelajaran a. Memberikan umpan balik 

b. Melaksanakan evaluasi 

pembelajaran sesuai dengan 

indikator  

c. Menyimpulkan materi pelajaran 

dan melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan 

d. Memberikan tindak lanjut 

  

Jumlah Skor  
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Tabel Kriteria Penilaian 

Skala Kriteria Kualifikasi 

26,5 ≤ skor < 32 Sangat Baik Berhasil 

20 ≤ skor < 26,5 Baik Berhasil 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup Kurang Berhasil 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang Tidak Berhasil 

 

Skor yang diperoleh Kriteria Kualifikasi 

 

 

 

  

        

Semarang,…………….2015 

        Observer, 

 

        …………………. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Siklus… Pertemuan… 

Nama SD  : SDN Sukorejo 02 

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi   : 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () pada kolom Tampak jika deskriptor tersebut 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran! 

2. Berilah skor berdasarkan deskriptor yang tampak dalam pengamatan! 

Skor 1 jika 1 deskriptor tampak 

Skor 2 jika 2 deskriptor tampak 

Skor 3 jika 3 deskriptor tampak 

Skor 4 jika 4 deskriptor tampak 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 
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No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Antusias dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

a. Mempersiapkan perlengkapan 

belajar 

b. Tetap berada di kelas selama 

pembelajaran berlangsung 

c. Tenang dan tidak membuat 

gaduh 

d. Memanfaatkan media 

pembelajaran 

  

2 Menanggapi apersepsi 

sesuai dengan materi 

a. Mendengarkan arahan dari 

guru, tenang dan antusias 

b. Memperhatikan pertanyaan 

yang diajukan guru dalam 

apersepsi 

c. Menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru 

d. Menghargai dan menanggapi 

jawaban yang diajukan teman 

  

3 Memperhatikan 

penjelasan guru 

a. Memperhatikan penjelasan guru 

dengan tenang 

b. Menanggapi penjelasan yang 

disampaikan guru 

c. Mengajukan dan menjawab 

pertanyaan 

d. Mencatat hal-hal tambahan dari 

penjelasan guru 

  

4 Memperhatikan 

media yang 

ditampilkan guru 

dalam pembelajaran 

a. Tertib dan antusias 

b. Memperhatikan rekaman 

c. Menyimak rekaman 

d. Bertanya jawab terkait dengan 

rekaman 

  

5 Tertib dalam 

pembentukan 

kelompok 

a. Tenang saat pembentukan 

kelompok 

b. Memperhatikan penjelasan guru 

dalam pembentukan kelompok 

c. Memakai nomor kepala di 

kepalanya masing-masing 

d. Melaksanakan petunjuk guru 

  

6 Aktif mengerjakan 

tugas dalam 

kelompoknya 

a. Mengerjakan tugas kelompok 

dengan tertib 

b. Mengerjakan tugas sesuai 

dengan hasil kegiatan 

menyimak rekaman 

c. Bertanya jawab atau bertukar 

pendapat dalam kelompok 

d. Tepat waktu dalam 
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mengerjakan tugas kelompok 

7 Aktivitas 

mengerjakan tugas 

individu 

a. Memperhatikan guru sebelum 

memulai mengerjakan tugas 

individu 

b. Mengerjakan tugas individu 

secara tertib dan mandiri 

c. Mengerjakan tugas individu 

dengan sungguh-sungguh 

d. Mengerjakan tugas individu 

sesuai waktu yang ditentukan 

  

8 Menyampaikan hasil 

diskusi kelompok 

a. Menyampaikan hasil diskusi 

secara komunikatif 

b. Suara jelas, berani dan percaya 

diri 

c. Menjawab pertanyaan dari 

teman 

d. Menanggapi pendapat teman 

  

9 Menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 

a. Bertanya materi yang belum 

jelas 

b. Ikut serta memberikan 

kesimpulan sesuai dengan 

materi bersama guru 

c. Mencatat hasil kesimpulan 

d. Mengungkapkan kembali hasil 

kesimpulan 

  

Jumlah Skor   

   

Skor yang diperoleh Kriteria Kualifikasi 

 

 

 

  

           

       Semarang,…………….2015 

        Observer, 

        …………………… 
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LEMBAR PENGAMATANKETERAMPILAN SISWA DALAM  MENYIMAK 

CERITA ANAK MELALUI MODEL NHT DENGAN MEDIA AUDIO 

Siklus… 

Nama SD  : SDN Sukorejo 02 

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi   : 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () pada kolom Tampak jika deskriptor tersebut 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran! 

2. Berilah skor berdasarkan deskriptor yang tampak dalam pengamatan! 

Skor 1 jika 1 deskriptor tampak 

Skor 2 jika 2 deskriptor tampak 

Skor 3 jika 3 deskriptor tampak 

Skor 4 jika 4 deskriptor tampak 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Mengaktualisasikan 

unsur-unsur cerita 

 

a. Mengidentifikasi 

tema pada cerita dengan 

tepat 

b. Mengidentifikasi 

tokoh pada cerita dengan 

tepat 

c. Mengidentifikasi 

latar/setting pada cerita 

dengan tepat 

d. Mengidentifikasi 
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amanat pada cerita 

dengan tepat 

2 Menyimpulkan cerita 

sesuai dengan isi cerita 

yang disimak 

a.   Mencatat hal-hal penting 

hasil menyimak 

b. Raut muka snang 

saat menyimak 

c. Menanyakan 

makna kata yang kurang 

jelas setelah menyimak 

d. Menjawab 

pertanyaan dari cerita 

yang disimak 

  

 

Skor maksimal (T) : 8 

Skor minimal  (R) :  2 

Banyaknya skor (n) : ?  

n = (T - R) + 1 = (8 - 2) + 1 = 7  

Nilai Qi = letak Qi + (R-1)  

Letak Q1 = 1/4 (n + 2)   

    = ¼ (7 + 1)   = 2  

Nilai Q1  = letak Q1 + (R-1) = 2 + (2-1) = 3  

Jadi nilai Q1 adalah 3  

Letak Q2 = 2/4 ( n + 1 )  = 2/4 (7 + 1) = 4  

Nilai Q2 =  letak Q2 + (R-1) = 4 + (2-1) = 5  

Jadi nilai Q2 adalah 5  

Letak Q3= ¾ (n + 1)  = ¾ (7 + 1)  = 6  

Nilai Q3 = letak Q3 + (R-1)  = 6 + (2-1) = 7 

Jadi nilai Q3 adalah 10  

Nilai Q4 = Nilai maksimal  (T), Jadi Q4  = 8 
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Tabel Kriteria Penilaian 

Skor Kriteria Kualifikasi 

7 ≤ skor ≤ 8 Sangat baik Berhasil 

5 ≤ skor < 7 Baik Berhasil 

3 ≤ skor < 5 Cukup Tidak berhasil 

2 ≤ skor < 3 Kurang Tidak berhasil 

 

Skor yang diperoleh Kriteria Kualifikasi 

 

 

 

  

           

       Semarang,…………….2015 

        Observer, 

 

        …………………… 
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus…….Pertemuan……… 

Sekolah  : SDN Sukorejo 02 

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk: 

Amati saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan catatlah kejadian yang tidak 

termuat dalam instrument! 

Catatan:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

       Semarang…………….2015 

       Observer, 

 

 

       …………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 1 

Sekolah  : SDN Sukorejo 02 

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit 

Hari dan tanggal : 23 Maret 2015 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang 

disampaikan secara lisan 

B. Kompetensi Dasar 

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, amanat) 

C. Indikator 

5.2.1 mengidentifikasi  tema dalam cerita 

5.2.2 mengidentifikasi tokoh dalam cerita 

5.2.3 mengidentifikasi latar dalam cerita 

5.2.4 mengidentifikasi amanat yang terkandung dalam cerita 

5.2.5 menyimpulkan isi cerita 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyimak media animasi audio yang berjudul Tomi suka 

bohong dan matahari berwarna-warni siswa dapat mengidentifikasi tema 

dalam cerita tersebut dengan benar. 

Lampiran 3 Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 
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2. Dengan menyimak media audio yang berjudul Tomi suka bohong dan 

matahari berwarna-warni siswa dapat mengidentifikasi tokoh dalam 

cerita tersebut dengan benar. 

3. Dengan menyimak media audio yang berjudul Tomi suka bohong dan 

matahari berwarna-warni siswa dapat mengidentifikasi latar dalam cerita 

tersebut dengan benar. 

4. Dengan menyimak media audio yang berjudul Tomi suka bohong dan 

matahari berwarna-warni siswa dapat mengidentifikasi amanat dalam 

cerita tersebut dengan benar. 

5. Dengan menyimak media audio yang berjudul Tomi suka bohong dan 

matahari berwarna-warni siswa dapat menyimpulkan isi dalam cerita 

tersebut dengan benar. 

E. Materi 

Menyimak cerita anak dengan media audio 

Menemukan unsur-unsur dalm cerita 

Menyimpulkan isi cerita 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : Number Heads Together (NHT) 

Metode : ceramah, diskusi dan penugasan 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

a. Prakegiatan (5 menit) 

1. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran 

2. Salam dan do’a bersama 

3.  Presensi oleh guru 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Motivasi 
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2. Apersepsi “anak-anak, siapa yang sering mendengarkan 

cerita/dongeng sebelum tidur?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c.   Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Guru menyampaikan materi pokok pelajaran dan menayangkn media 

audio yang berjudul “Cita-Cita” (eksplorasi) 

2. Siswa mendengarkan cerita animasi berjudul “Cita-Cita” yang 

dibacakan oleh guru (elaborasi) 

3. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa secara lisan tentang 

tema, tokoh, watak, setting dan amanat yang ada didalam cerita 

(eksplorasi) 

4. Guru membagi menjadi 8 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4-5 

siswa. Guru juga membagikan nomor kepala 1 sampai 5 yang 

berbeda-beda tiap kelompok (eksplorasi) 

5. Siswa memakai nomor yang telah diterimanya di kepala dan duduk 

bersama kelompoknya (elaborasi) 

6. Guru membagikan LKS pada tiap kelompok dan guru 

memperdengarkan cerita anak yang berupa rekaman (eksplorasi) 

7. Semua siswa menyimak rekaman yang diputarkan oleh guru 

(elaborasi) 

8. Siswa menyimak rekaman tersebut dengan seksama dan 

berkonsentrasi penuh (elaborasi) 

9. Setelah menyimak, bersama dengan kelompoknya siswa berdiskusi 

untuk menemukan jawabannya (elaborasi) 

10. Guru membimbing siswa atau keompok yang mengalami kesulitan. 

Jawaban bisa diperoleh dengan tepat jika semua siswa menyimak 

cerita anak tersebut dengan baik (eksplorasi) 
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11. Setelah diskusi kelompok selesai, guru memanggil nomor kepala 

secara acak (eksplorasi) 

12. Siswa yang nomor kepalanya merasa dipanggil, maju kedepan untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompoknya (elaborasi) 

13. Kelompok lainnya menanggapi jawaban kelompok yang maju 

(elaborasi) 

d.   Konfirmasi 

1. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban tiap kelompok dan 

memberikan reward kepada siswa yang sudah maju 

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami 

e.    Kegiatan Akhir (15 menit) 

1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi kemudian mengumpulkannya  

3. Guru memberikan informasi tentang materi yang akan dibahas pada 

pertemuan yang akan datang. 

4. Siswa diminta untuk mempelajari materi yang akan datang. 

5. Salam dan doa bersama 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media   : rekaman audio yang berjudul Tomi Suka Bohong dan 

Matahari Berwarna-warni 

Sumber belajar : 

1. BSNP. 2006. Peraturran Menteri Pendidikan Nasional Nomor  22 Tahun 

2006 Tentang  Standar  Isi  untuk  Satuan Pendidikan Dasar  dan Menengah.  

Jakarta: BSNP. 

2. BSE Bahasa Indonesia kelas V karya Iskandar dan Sukini, halaman 112-113. 
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3. BSE Bahasa Indonesia kelas V karya Samidi, halaman 115-116. 

I. Peniaian 

1. Prosedur penilaian 

Tes awal   : ada/lisan 

Tes dalam proses  : ada/tertulis 

Tes akhir   : ada/tertulis 

2. Teknik penilaian 

Tes lisan   : apersepsi 

Tes tertulis  : LKS dan soal evaluasi 

3. Soal latihan (terlampir) 

Semarang, 23 Maret 2015 
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Lampiran 

MATERI 

Mendengarkan cerita anak sama halnya seperti mendengarkan dongeng. 

Kamu dapat memahami unsur-unsur cerita, seperti tema, tokoh, latar, dan amanat 

cerita. Tema merupakan ide pokok sebuah cerita. Tema biasanya cukup diungkapkan 

dalam satu atau dua kata, seperti tema kemanusiaan, persahabatan, dan 

keagamaan.Adapun tokoh adalah pelaku dalam cerita tersebut. Setiap tokoh memiliki 

karakter atau sifat yang berbeda. Unsur yang lain adalah latar. Latar menjadi 

pendukung cerita.Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana.Adapun amanat 

merupakan pesan tersirat dari cerita tersebut. Amanat akan dapat dipahami setelah 

kamu membaca keseluruhan cerita. 

Sebuah cerita menjadi menarik karena memiliki peristiwa atau konflik. 

Konflik tersebut yang membuat cerita bergerak. Mendengarkan cerita berarti 

memahami isi cerita yang disampaikan. Menyimpulkan isi cerita berarti memahami 

cerita tersebut dengan baik dan tepat. Sebuah cerita memiliki  peristiwa atau konflik 

yang membuat cerita tersebut menjadi menarik. 

Contoh 1: 

Dari cerita yang ditayangkan, uunsur-unsur ceritanya yaitu: 

Tema : cita-cita 

Tokoh : Kakak, Dede, Ima 

Latar : di sekolah 

Amanat: kita harus belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai 

cita-cita yang kita inginkan. 
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Lembar Kerja Siswa 

Siklus I 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Tulislah nama kelompok dan nama anggota kelompok kalian! 

2. Perhatikan dan simaklah rekaman yang diputarkan oleh guru! 

3. Jawablah pertanyaan di bawah ini secara berkelompok! 

Setelah kalian menyimak cerita anak yang berjudul “Tomi Suka Bohong”, 

lengkapilah unsur-unsur cerita di bawah ini sesuai dengan cerita yang telah kalian 

simak! 

1. Unsur-unsur dalam cerita anak yang berjudul “Tomi Suka Bohong”, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Tema dalam cerita “Tomi Suka Bohong” adalah………. 

b. Tokoh dalam cerita “Tomi Suka Bohong” adalah……… 

c. Setting dalam cerita, yang meliputi: 

Tempat………… 

Waktu………… 

Suasana………. 

b. Amanat dalam cerita “Tomi Suka Bohong” adalah…… 

2. Kesimpulan apa yang kalian dapat setelah menyimak cerita anak tersebut? 

Nama Kelompok: 

Anggota: 1. 

 2. 

 3. 

  4.  

   5.  
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Kisi-Kisi Soal 

Sekolah  : SDN Sukorejo 02 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

 

 
Indikator 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

soal 

No. 

Soal 

Tingkat 

kognitif 

1.2 Mengidentifikasi unsur 

cerita (tokoh, tema, 

latar, amanat) 

5.2.1 mengidentifikasi  tema 

dalam cerita 

5.2.2 mengidentifikasi tokoh 

dalam cerita 

5.2.3 mengidentifikasi latar 

dalam cerita 

5.2.4 mengidentifikasi amanat 

yang terkandung dalam 

cerita 

5.2.5 menyimpulkan isi cerita 

 

Tes Tertulis Isian 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

C2 

 

C2 

 

C2 

 

C2 

 

C4 

 

 

Jumlah soal   
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EVALUASI 

Nama  : 

No. absen : 

Jawablah pertanyaan dengan menyimak rekaman audio yang berjudul 

“Matahari Berwarna-warni” di bawah ini! 

1. Apakah tama cerita “Matahari Berwarna-warni”? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Siapakah tokoh cerita “Matahari Berwarna-warni”? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Dimanakah latar cerita “Matahari Berwarna-warni”? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Pesan/amanat apa yang terdapat dalam cerita “Matahari Berwarna-warni”? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

5. Kesimpulan apa yang terdapat dalam cerita “Matahari Berwarna-warni”? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………. 

 



174 

 

 

Kunci Jawaban LKS 

Siklus 1 

Judul cerita : Tomi Suka Bohong 

1. Tema : Sifat suka bohong 

2. Tokoh : Diva, Tomi, Bu Guru, Mona, Putu dan Febi 

3. Setting : di TK Mungil, di kelas dan di puskesmas 

4. Amanat  : kita tidak boleh berbohong kepada siapa pun, karena sifat 

suka bohong merupakan sifat yang tercela yang merugikan orang lain dan 

diri sendiri. 

5. Kesimpulan isi cerita 

Diva, Tomi, Mona, Putu dan Febi adalah murid TK mungil, mereka 

merupakan teman sekelas. Tomi adalah anak yang usil, dia suka 

membohongi teman-temannya. Pertama dia bohong kepada Diva jika Diva 

dipanggil bu guru ke kantor pada hal bu guru tidak memanggilnya. Kedua 

di bohong kepada Mona jika pensilnya patah karena Putu, Tomi juga 

bohong kepada Putu jika penggarinya patah karena Mona dan akhirnya 

mereka bertengkar, kemudian Diva melerai mereka dan mengatakan 

bahwa Tomi berbohong. Ketiga Tomi membohongi Febi jika bu guru akan 

segera masuk kelas dan meminta Febi cepat merapikan mainannya, karena 

terburu-buru Febi jatuh dari kursi dan kesakitan, Div, Mona dan Putu 

membawa Febi ke puskesmas. Di puskemas Tomi sadar bahwa 

perbuatannya merugikan orang lain dan akhirnya Tomi meminta maaf 

kepada teman-temannya karena dia sudah berbohong. 
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Kunci Jawaban Evaluasi 

Siklus I 

Judul cerita : Matahari Berwarna-warni 

1. Tema  : perhatian anak kepada orangtuanya 

2. Tokoh  : Odi, ibu dan ayah Odi, teman Odi dan kakek 

3. Setting  : di rumah (kamar ibu Odi), waktunya pagi hari 

4. Amanat : kita harus selalu memberikan perhatian kepada orang tua dan 

merawat ketika mereka sakit bagaimana pun caranya sampai mereka sembuh 

5. Kesimpulan isi cerita 

Odi adalah anak yang baik, Odi merawat dan menjaga ibunya yang sedang 

sakit. Odi berjanji kepada ibunya untuk mencrikan matahari agar ibunya cepat 

sembuh, namun keesokn harinya matahari tidak muncul kemudian Odi 

mencari-cari matahari dengan bertanya kepada teman-temannya dan kakek 

karena tidak menemukan matahari, Odi pergi ke toko mainan untuk membeli 

matahari mainan namun penjaga toko bilang bahwa tidak menjual matahari 

mainan. Akhirnya Odi memiliki ide untuk menggambar berbagai matahari 

dengan warna yang berwarna-warni, kemudian gambar matahari tersebut 

ditempelkan diseluruh ruang kamar tidur ibunya, Odi membangunkan ibunya 

dan ibunya pun merasa senang melihat sinar matahari yang berwarna-warni 

menyinari ruang kamar tidurnya, karena melihat matahari yang berwarna-

warni ibu Odi menjadi merasa sehat kembali/sembuh serta ayahnya pun ikut 

menikmati matahari yang berwarna-warni buatan Odi. 
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Pedoman Penilaian Menyimak Cerita Anak 

No Unsur No.Soal Skor 

1. Menyebutkan tema dalam cerita 

anak 

1 1 

2. Menyebutkan tokoh dalam cerita 

anak 

2 1 

3. Menyebutkan latar dalam cerita 

anak 

3 1 

4. Menyebutkan amanat dalam cerita 

anak 

4 1 

5. Menyimpulkan isi cerita anak 5 4 

Jumlah Skor 8 

 

PENILAIAN 

 

Keterangan: 

N = Nilai 

B = Skor 

St = Skor teoritis 



177 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

Sekolah  : SDN Sukorejo 02 

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit 

Hari dan tanggal : 1 April 2015 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang 

disampaikan secara lisan 

B. Kompetensi Dasar 

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, amanat) 

C. Indikator 

5.2.1 mengidentifikasi  tema dalam cerita 

5.2.2 mengidentifikasi tokoh dalam cerita 

5.2.3 mengidentifikasi latar dalam cerita 

5.2.4 mengidentifikasi amanat yang terkandung dalam cerita 

5.2.5 menyimpulkan isi cerita 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyimak media audio yang berjudul ingin terbang ke langit dan 

kisah pak Doblang siswa dapat mengidentifikasi tema dalam cerita 

tersebut dengan benar. 
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2. Dengan menyimak media audio yang berjudul ingin terbang ke langit dan 

kisah pak Doblang siswa dapat mengidentifikasi tokoh dalam cerita 

tersebut dengan benar. 

3. Dengan menyimak media audio yang berjudul ingin terbang ke langit dan 

kisah pak Doblang siswa dapat mengidentifikasi latar dalam cerita 

tersebut dengan benar. 

4. Dengan menyimak media audio yang berjudul ingin terbang ke langit dan 

kisah pak Doblang siswa dapat mengidentifikasi amanat dalam cerita 

tersebut dengan benar. 

5. Dengan menyimak media audio yang berjudul ingin terbang ke langit dan 

kisah pak Doblang siswa dapat menyimpulkan isi dalam cerita tersebut 

dengan benar. 

E. Materi 

Menyimak cerita anak dengan media audio 

Menemukan unsur-unsur dalm cerita 

Menyimpulkan isi cerita 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : Number Heads Together (NHT) 

Metode : ceramah, diskusi dan penugasan 

G. Kegiatan Pembelajaran 

a. Prakegiatan (5 menit) 

1. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran 

2. Salam dan do’a bersama 

3. Presensi oleh guru 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Motivasi 

2. Apersepsi “anak-anak, kemarin kita sudah menyimak cerita anak 

yang berjudul Tomi Suka Bohong, masih ingatkah kalian tokoh yang 

ada dalam cerita tersebut siapa saja?” 
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3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c.    Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Guru menyampaikan materi pokok pelajaran (eksplorasi) 

2. Guru memutarkan rekaman yang berdurasi singkat (eksplorasi) 

3. Siswa memusatkan perhatiannya untuk menyimak rekaman tersebut 

(elaborasi) 

4. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa secara lisan tentang 

unsur-unsur dalam cerita, kesimpulan isi cerita yang ada didalam 

cerita (eksplorasi) 

5. Guru membagi menjadi 8 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4-5 

siswa. Guru juga membagikan nomor kepala 1 sampai 5 yang 

berbeda-beda tiap kelompok (eksplorasi) 

6. Siswa memakai nomor yang telah diterimanya di kepala dan duduk 

bersama kelompoknya (elaborasi) 

7. Guru membagikan LKS pada tiap kelompok dan guru 

memperdengarkan cerita anak yang berupa rekaman (eksplorasi) 

8. Semua siswa menyimak rekaman yang diputarkan oleh guru 

(elaborasi) 

9. Siswa menyimak rekaman tersebut dengan seksama dan 

berkonsentrasi penuh (elaborasi) 

10. Setelah menyimak, bersama dengan kelompoknya siswa berdiskusi 

untuk menemukan jawabannya (elaborasi) 

11. Guru membimbing siswa atau kelompok yang mengalami kesulitan.  

(eksplorasi) 

12. Setelah diskusi kelompok selesai, guru memanggil nomor kepala 

secara acak (eksplorasi) 

13. Siswa yang nomor kepalanya merasa dipanggil, maju kedepan untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompoknya (elaborasi) 
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14. Kelompok lainnya menanggapi jawaban kelompok yang maju 

(elaborasi) 

b. Konfirmasi 

1. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban tiap kelompok dan 

memberikan reward kepada siswa yang sudah maju 

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami 

c. Kegiatan Akhir (15 menit) 

1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi kemudian mengumpulkannya 

3. Guru memberikan informasi tentang materi yang akan dibahas pada 

pertemuan yang akan datang. 

4. Siswa diminta untuk mempelajari materi yang akan datang. 

5. Salam dan doa bersama 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media   : rekaman audio yang berjudul Ingin Terbang ke Langit dan 

Kisah Pak Doblang 

Sumber belajar : 

1. BSNP. 2006. Peraturran Menteri Pendidikan Nasional Nomor  22 Tahun 

2006 Tentang  Standar  Isi  untuk  Satuan Pendidikan Dasar  dan Menengah.  

Jakarta: BSNP. 

2. BSE Bahasa Indonesia kelas V karya Iskandar dan Sukini, halaman 112-113. 

3. BSE Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas kelas V karya Edi Warsidi, 

halaman 64-65. 

I. Peniaian 

1. Prosedur penilaian 

Tes awal   : ada/lisan 

Tes dalam proses  : ada/tertulis 

Tes akhir   : ada/tertulis 
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2. Teknik penilaian 

Tes lisan   : apersepsi 

Tes tertulis  : LKS dan soal evaluasi 

3. Soal latihan (terlampir) 

Semarang, 1 April 2015 
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LAMPIRAN 

MATERI 

Kalian tentu pernah membaca karya sastra. Menurut kalian apa yang membuat 

cerita dalam karya sastra menjadi menarik? Mungkin kalian menyukai tokohnya, latar 

belakang atau temanya. Inilah sebagian unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya 

sastra. Adakah unsur lainnya? 

Dalam sebuah cerita pastilah ada unsur-unsur yang membangun cerita 

tersebut. Dalam cerita terdapat tokoh, latar, tema, dan amanat atau pesan. Unsur-

unsur yang membangun yang berasal dari dalam cerita disebut dengan unsure 

intrinsik, yaitu: 

1. Tokoh dan Penokohan 

Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam cerita. Penokohan adalah carapengarang 

melukiskan tokoh-tokoh dalam cerita yang ditulisnya. 

2. Latar dan Setting 

Latar atau setting merupakan tempat atau waktu terjadinya suatu peristiwa. 

3. Tema 

Tema merupakan ide pokok yang menjadi titik tolak pengarang dalam menulis 

sebuah  cerita. 

4. Amanat/pesan 

Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca 

melalui novel yang ditulisnya. 
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Lembar Kerja Siswa 

SIKLUS II 

Nama kelompok : 

Anggota  : 1.       4. 

     2.      5. 

     3. 

Petunjuk: 

1. Tulislah nama kelompok dan nama anggota kelompok kalian! 

2. Perhatikan dan simaklah rekaman yang diputarkan oleh guru! 

3. Lengkapilah tabel di bawah  ini dan jawablah pertanyaan di bawah tabel 

secara berkelompok! 

No 
Unsur-Unsur 

Cerita 
Jawaban 

1 Tema  

2 Tokoh  

3 Latar  

4 Amanat  

 

5. Kesimpulan apa yang terdapat dalam cerita tersebut? 

Jawab…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
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Kisi-Kisi Soal 

Sekolah  : SDN Sukorejo 02 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Kompetensi Dasar Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

soal 

No. 

Soal 

Tingkat 

kognitif 

1.2 Mengidentifikasi unsur 

cerita (tokoh, tema, 

latar, amanat) 

5.2.1 mengidentifikasi  tema 

dalam cerita 

5.2.2 mengidentifikasi tokoh 

dalam cerita 

5.2.3 mengidentifikasi latar 

dalam cerita 

5.2.4 mengidentifikasi amanat 

yang terkandung dalam 

cerita 

5.2.5 menyimpulkan isi cerita 

 

Tes Tertulis Isian 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

C2 

 

C2 

 

C2 

 

C2 

 

C4 

Jumlah soal   
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EVALUASI 

Nama  : 

No. absen : 

Jawablah pertanyaan dengan menyimak rekaman yang berjudul “Kisah Pak 

Doblang” di bawah ini! 

1. Apakah tama cerita “Kisah Pak Doblang”? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Siapakah tokoh cerita “Kisah Pak Doblang”? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Dimanakah latar cerita “Kisah Pak Doblang”? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Pesan/amanat apa yang terdapat dalam cerita “Kisah Pak Doblang”? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Kesimpulan apa yang terdapat dalam cerita “Kisah Pak Doblang”? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………
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Kunci Jawaban LKS 

Siklus II 

Judul cerita : Ingin Terbang ke Langit 

1. Tema : Keinginan 

2. Tokoh :Odi, ayah dan ibu Odi 

3. Setting : di taman, dan hutan 

4. Amanat : jika kita memiliki sebuah keinginan, kita harus berusaha 

untuk memuwujudkan keinginan tersebut dengan berusaha semampu kita 

5. Kesimpulan isi cerita 

Odi bersama ayah ibunya bermain di taman, Odi sangat ingin sekali bisa 

terbang ke langit seperti burung, dia pun ke hutan dan meminta burung 

untuk memberikan sayap agar bisa terbang. Odi ketiduran di bawah pohon, 

ketika dia tertidur burung-burung kecil melempari bunga agar bisa jadi 

sarang Odi. Ayah dan ibunya menyusul Odi ke hutan, ayahnya menasehati 

bahwa manusia adalah manusia dan tidk bisa menjadi burung. Odi, ayah 

dan ibunya mencoba menggunakan paying untuk terbang, tetapi Odi ingin 

terbang yang lebih tinggi lagi, akhirnya ayahnya membuat alat yaitu laying 

gantung agar bisa digunakan Odi untuk terbang ke langit, kemudian Odi 

mencoba alat tersebut dan benar Odi bisa terbang tinggi ke langit. 
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Kunci Jawaban 

Siklus II 

Judul cerita : Kisah Pak Doblang 

1. Tema  : Sikap Pelit 

2. Tokoh  : pak Doblang, pak Bagong 

3. Setting  : di rumah pak Doblang 

4. Amanat : kita tidak boleh pelit dengan orang lain karena jika kita pelit 

kita akan merugi, tetapi jika kita suka berbagi dengan orang lain kita akan 

mendapatkan balasan yang banyak dari orang lain dan kita harus berbuat baik 

kepada siapa saja. 

5. Kesimpulan isi cerita 

Pak Doblang adalah seorang pembuat kue, kue buatan pak Doblang sangat 

lezat dan banyak orang yang membelinya. Suatu hari saudara pak Doblang 

datang berkunjung dengan membawa oleh-oleh buah strawberry, tiba-tiba 

terdengar tangisan anak-anak tetangga yang saling berebut strawberry yang 

dibelikan ibunya, pak Doblang mendengar tangisan anak-anak tersebut namun 

pak Doblang tidak mau membagikan buah strawberrynya. Karena kelelahan 

pak Doblang tetidur keesokan harinya pak Doblang terkejut melihat buah 

strawberrnya banyak yang membusuk dan berjamur, kemudian pak Doblang 

memilih buah yang masih bagus, dengan buah yang tersisa tersebut pak 

Doblang membuat selai strawberry. Suatu hari teman pak Doblang datang ke 

rumahnya, namanya pak Bagong. Pak Bagong datang untuk mencari selai 

strawberry, melihat keadaan seperti itu pak Doblang tidak mu membagikan 

selai yang telah dibuatnya. Setelah pak Bagong pergi, pak Doblang membuat 

banyak kue dengan selai strawberry itu karena kelelahan pak Doblang tertidur 

dan lupa menutup jendela rumahnya akhirnya 2 ekor kucing masuk ke dalam 

rumah dan menumpahkan selai tersebut. Pak Doblang kaget melihat selainya 

tumpah dan tersisa sedikit, pak Doblang menyadari perbuatannya yang pelit, 
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akhirnya pak Doblang sadar dan membuat kue dengan selai yang tersisa 

kemudian membagikan kue-kue tersebut kepada anak-anak tetangganya yang 

menangis kemarin dan memberikan selai strawberry yang masih tersisa 

kepada pak Bagong dan pak Bagong pun memberikan sekantong kismis untuk 

pak Doblang. 

Pedoman Penilaian Menyimak Cerita Anak 

No Unsur No.Soal Skor 

1. Menyebutkan tema dalam cerita 

anak 

1 1 

2. Menyebutkan tokoh dalam cerita 

anak 

2 1 

3. Menyebutkan latar dalam cerita 

anak 

3 1 

4. Menyebutkan amanat dalam cerita 

anak 

4 1 

5. Menyimpulkan isi cerita anak 5 4 

Jumlah Skor 8 

 

PENILAIAN 

 

Keterangan: 

N = Nilai 

B = Skor 

St = Skor teoritis
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 1II 

Sekolah  : SDN Sukorejo 02 

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit 

Hari dan tanggal : 2 April 2015 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang 

disampaikan secara lisan 

B. Kompetensi Dasar 

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, amanat) 

C. Indikator 

5.2.1 mengidentifikasi  tema dalam cerita 

5.2.2 mengidentifikasi tokoh dalam cerita 

5.2.3 mengidentifikasi latar dalam cerita 

5.2.4 mengidentifikasi amanat yang terkandung dalam cerita 

5.2.5 menyimpulkan isi cerita 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyimak media audio yang berjudul timun emas dan Qorun 

yang sombong siswa dapat mengidentifikasi tema dalam cerita tersebut 

dengan benar. 

2. Dengan menyimak media audio yang berjudul timun emas dan Qorun 

yang sombongsiswa dapat mengidentifikasi tokoh dalam cerita tersebut 

dengan benar. 
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3. Dengan menyimak media audio yang berjudul timun emas dan Qorun 

yang sombongsiswa dapat mengidentifikasi latar dalam cerita tersebut 

dengan benar. 

4. Dengan menyimak media audio yang berjudul timun emas dan Qorun 

yang sombongsiswa dapat mengidentifikasi amanat dalam cerita tersebut 

dengan benar. 

5. Dengan menyimak media audio yang berjudul timun emas dan Qorun 

yang sombongsiswa dapat menyimpulkan isi dalam cerita tersebut 

dengan benar. 

E. Materi 

Menyimak cerita anak dengan media audio 

Menemukan unsur-unsur dalm cerita 

Menyimpulkan isi cerita 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : Number Heads Together (NHT) 

Metode : ceramah, diskusi dan penugasan 

G. Kegiatan Pembelajaran 

a.   Prakegiatan (5 menit) 

1.   Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran 

2. Salam dan do’a bersama 

3. Presensi oleh guru 

b. Kegiatan Awal 

1. Motivasi 

2. Apersepsi “anak-anak, kemarin kita sudah menyimak animasi 

berjudul Kisah Pak Doblang, masih ingatkah kalian apa amanat yang 

terkandung dalam cerita tersebut?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Kegiatan Inti 
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1. Guru menyampaikan materi pokok pelajaran (eksplorasi) 

2. Guru memutarkan rekaman yang berdurasi singkat (eksplorasi) 

3. Siswa memusatkan perhatiannya untuk menyimak rekaman tersebut 

(elaborasi) 

4. Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa secara lisan tentang 

unsur-unsur dalam cerita, kesimpulan isi cerita yang ada didalam 

cerita (eksplorasi) 

5. Guru membagi menjadi 8 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4-5 

siswa. Guru juga membagikan nomor kepala 1 sampai 5 yang 

berbeda-beda tiap kelompok (eksplorasi) 

6. Siswa memakai nomor yang telah diterimanya di kepala dan duduk 

bersama kelompoknya (elaborasi) 

7. Guru membagikan LKS pada tiap kelompok dan guru 

memperdengarkan cerita anak yang berupa rekaman (eksplorasi) 

8. Semua siswa menyimak rekaman animasi yang diputarkan oleh guru 

(elaborasi) 

9. Siswa menyimak rekaman tersebut dengan seksama dan 

berkonsentrasi penuh (elaborasi) 

10. Setelah menyimak, bersama dengan kelompoknya siswa berdiskusi 

untuk menemukan jawabannya (elaborasi) 

11. Guru membimbing siswa atau kelompok yang mengalami kesulitan.  

(eksplorasi) 

12. Setelah diskusi kelompok selesai, guru memanggil nomor kepala 

secara acak (eksplorasi) 

13. Siswa yang nomor kepalanya merasa dipanggil, maju kedepan untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompoknya (elaborasi) 

14. Kelompok lainnya menanggapi jawaban kelompok yang maju 

(elaborasi) 

d. Konfirmasi 



192 

 

 

1. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban tiap kelompok dan 

memberikan reward kepada siswa yang sudah maju 

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami 

e.    Kegiatan Akhir 

1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi kemudian mengumpulkannya 

3. Guru memberikan informasi tentang materi yang akan dibahas pada 

pertemuan yang akan datang 

4. Siswa diminta untuk mempelajari materi yang akan datang. 

5. Salam dan doa bersama 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media   : rekaman audio yang berjudul Timun Emas dan Qorun yang 

Sombong 

Sumber belajar : 

1. BSNP. 2006. Peraturran Menteri Pendidikan Nasional Nomor  22 Tahun 2006 

Tentang  Standar  Isi  untuk  Satuan Pendidikan Dasar  dan Menengah.  

Jakarta: BSNP. 

2. BSE Bahasa Indonesia kelas V karya Iskandar dan Sukini, halaman 112-113. 

3. BSE Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas kelas V karya Edi Warsidi, 

halaman 58. 

I. Peniaian 

1. Prosedur penilaian 

Tes awal   : ada/lisan 

Tes dalam proses  : ada/tertulis 

Tes akhir   : ada/tertulis 

2. Teknik penilaian 
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Tes lisan   : apersepsi 

Tes tertulis  : LKS dan soal evaluasi 

3. Soal latihan (terlampir) 

Semarang, 2 April 2015 
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LAMPIRAN 

MATERI 

Kalian tentu pernah membaca karya sastra. Menurut kalian apa yang membuat 

cerita dalam karya sastra menjadi menarik? Mungkin kalian menyukai tokohnya, latar 

belakang atau temanya. Inilah sebagian unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya 

sastra. Adakah unsur lainnya? 

Dalam sebuah cerita pastilah ada unsur-unsur yang membangun cerita 

tersebut. Dalam cerita terdapat tokoh, latar, tema, dan amanat atau pesan. Unsur-

unsur yang membangun yang berasal dari dalam cerita disebut dengan unsure 

intrinsik, yaitu: 

1. Tokoh dan Penokohan 

Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam cerita. Penokohan adalah carapengarang 

melukiskan tokoh-tokoh dalam cerita yang ditulisnya. 

2. Latar dan Setting 

Latar atau setting merupakan tempat atau waktu terjadinya suatu peristiwa. 

3. Tema 

Tema merupakan ide pokok yang menjadi titik tolak pengarang dalam menulis 

sebuah  cerita. 

4. Amanat/pesan 

Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca 

melalui novel yang ditulisnya. 
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Lembar Kerja Siswa 

SIKLUS III 

Nama kelompok : 

Anggota  : 1.       4. 

     2.      5. 

     3. 

Petunjuk: 

1. Tulislah nama kelompok dan nama anggota kelompok kalian! 

2. Perhatikan dan simaklah rekaman yang diputarkan oleh guru! 

3. Lengkapilah tabel di bawah  ini dan jawablah pertanyaan di bawah tabel 

secara berkelompok! 

No 
Unsur-Unsur 

Cerita 
Jawaban 

1 Tema  

2 Tokoh  

3 Latar  

4 Amanat  

 

 

5.   Kesimpulan apa yang terdapat dalam cerita tersebut? 

Jawab…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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Kisi-Kisi Soal 

Sekolah  : SDN Sukorejo 02 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Kompetensi Dasar Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

soal 

No. 

Soal 

Tingkat 

kognitif 

1.2 Mengidentifikasi unsur 

cerita (tokoh, tema, 

latar, amanat) 

5.2.1 mengidentifikasi  tema 

dalam cerita 

5.2.2 mengidentifikasi tokoh 

dalam cerita 

5.2.3 mengidentifikasi latar 

dalam cerita 

5.2.4 mengidentifikasi amanat 

yang terkandung dalam 

cerita 

5.2.5 menyimpulkan isi cerita 

 

Tes Tertulis Isian 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

C2 

 

C2 

 

C2 

 

C2 

 

 

C4 

Jumlah soal   
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EVALUASI 

Nama  : 

No. absen : 

Jawablah pertanyaan dengan menyimak rekaman yang berjudul “Qorun yang 

Sombong” di bawah ini! 

1. Apakah tama cerita “Qorun yang Sombong”? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

2. Siapakah tokoh cerita “Qorun yang Sombong”? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Dimanakah latar cerita “Qorun yang Sombong”? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Pesan/amanat apa yang terdapat dalam cerita “Qorun yang Sombong”? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Kesimpulan apa yang terdapat dalam cerita “Qorun yang Sombong”? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Kunci Jawaban LKS 

Siklus III 

Judul cerita : Timun Emas 

1. Tema  : Keberanian  

2. Tokoh  : Mbok Srintil, Timun Emas, Raksasa, Sang Pertapa 

3. Setting : di hutan, di rumah 

4. Amanat : sebagai manusia harus berjuang keluar dari masalah 

kehidupan, tidak hanya pasrah pada keadaan. 

Kita harus berani melawan kejahatan. 

5. Kesimpulan isi cerita 

Mbok Srintil adalah perempuan tua yang hidup sebatang kara, mbok srintil 

bekerja mencari kayu bakar di hutan, suatu hari mbok Srintil bertemu raksasa 

di hutan, raksasa itu lapar dan meminta anak mbok Srintil untuk dimakan. 

Mbok Srintil mengatakan bahwa dia tidak memiliki anak, kemudian raksasa 

memberinya biji timun yang nantinya di dalam isinya ada seorang anak, 

raksasa akan meminta anak itu suatu hari nanti. Mbok Srintil menanam biji 

timun itu dan merawatnya sampai timun itu masak dan dipanen, salah satu 

timun itu ada yang berwarna emas dan berisi bayi perempuan, bayi tersebut 

diberi nama timun emas. Timun mas tumbuh menjadi anak yang rajin, 

raksasa mendatangi rumah mbok Srintil dan meminta anaknya, dia meminta 

waktu 2 tahun kepada raksasa. Ketika tidur mbok Srintil tidur dan bermimpi 

bahwa ada seorang pertapa yang ingin timun emas datang k puncak gunung. 

Timun emas pun datang ke puncak gunung, disana dia diberi 4 kantong untuk 

senjata melawan raksasa. Sampai di rumah di bertemu dengan raksasa, 

raksasa mengejarnya kemudia timun ema melempar satu per satu kantong 

yang dibawanya, pertama biji timun, jarum, garam dan terakhir adalah 

terasi.Akhirnya raksasa tenggelam dalam lautan lumpur dan timun emas 

beserta mbok Srintil hidup bahagia. 
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Kunci Jawaban Evaluasi 

Siklus III 

Judul cerita : Qorun yang Sombong 

1. Tema  : Kesombongan 

2. Tokoh  : Qorun, Nabi Musa dan Hanan 

3. Setting  : di rumah qorun dan di tengah-tengah masyarakat 

4. Amanat : kita tidak boleh sombong, tidak boleh kikir, kita harus 

senantiasa bersyukur atas rahmat Allah baik nikmat yang sedikit atau pun 

banyak. Harus selalu menolong orang yang lemah dan kesusahan dengan 

begitu kita akan disayang Allah 

5. Kesimpulan isi cerita 

Qorun adalah seorang yang miskin dia hidup dengan anak-anak dan 

istrinya, mereka selalu hidup susah dan kelaparan, Qorun sangat taat 

beribadah dan berdoa kepada Allah. Suatu ketika nabi Musa berkunjung ke 

rumah Qorun, Qorun bercerita tentang kehidupannya yang susah kemudian 

nabi Musa berdoa kepada Allah agar Qorun dibebaskan dalam kesulitannya, 

nabi Musa mengajari Qorun mengolah emas secara perlahan-lahan usaha 

Qorun itu berkembang pesat, Qorun menjadi orang yang kaya raya yang 

hartanya berlimpah karena itu Qorun menjadi jauh dari Allah dan Qorun 

menjadi kejam dengan orang lain. Suatu hari Hanan utusan nabi Musa datang 

menemui Qorun, Hanan meminta kepada Qorun agar mau berzakat dengan 

menyisihkan sedikit hartanya namun Qorun bersikeras tidak mau berzakat. 

Ketika Qorun berada di tengah-tengah masyarakat, Qorun bertemu dengan 

nabi MusA, nabi Musa meminta Qorun untuk berzakat namun lagi-lagi Qorun 

tidak mau berzakat, nabi Musa menasehati Qorun namun dia tetap bersikeras 

dan sangat sombong. Setelah mendapati kedurhakaan Qorun nabi Musa 

berdoa kepada Allah agar menetapkan keputusan terhadap Qorun, tidak 
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berapa lama tiba-tiba terjadi gempa yang dahsyat. Qorun tidak lantas cepat 

menyelamatkan dirinya tetapi dia malah menyelamatkan hartanya dan 

akhirnya Qorun bersama dengan hartanya hilang ditelan bumi. 

Pedoman Penilaian Menyimak Cerita Anak 

No Unsur No.Soal Skor 

1. Menyebutkan tema dalam cerita 

anak 

1 1 

2. Menyebutkan tokoh dalam cerita 

anak 

2 1 

3. Menyebutkan latar dalam cerita 

anak 

3 1 

4. Menyebutkan amanat dalam cerita 

anak 

4 1 

5. Menyimpulkan isi cerita anak 5 4 

Jumlah Skor 8 

 

PENILAIAN 

 

Keterangan: 

N = Nilai 

B = Skor 

St = Skor teoritis 
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Lampiran 4 

Surat-Surat Penelitian 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

No Indikator 
Skor 

Siklus I 

Skor 

Siklus II 

Skor 

Siklus III 

1. Membuka Pelajaran 3 3 4 

2. Menyampaiakan pertanyaan kepada siswa 2 3 4 

3. Menjelaskan materi 2 3 3 

4. Memutarkan media audio cerita anak 4 4 4 

5. Membimbing diskusi kelompok kecil dan 

perorangan 

3 4 4 

6. Mengkondisikan siswa menjadi 8 kelompok 3 3 4 

7. Memberikan penguatan 3 3 3 

8. Menutup pelajaran 4 4 4 

Jumlah 24 27 30 

Kriteria Baik 
Sangat 

Baik 
Sangat Baik 

Lampiran 5 Data Hasil Penelitian  

Keterampilan Guru 
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PENILAIAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

No Nama 
Perolehan Skor Tiap Indikator 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AS 3 2 3 2 3 2 2 2 3 22 

2 AYB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

3 DAS 2 2 3 2 3 2 2 2 2 20 

4 AP 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 

5 APW 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 

6 AN 3 2 3 2 3 2 2 2 2 21 

7 BPR 3 2 3 2 3 2 3 2 3 23 

8 CBS 3 2 3 2 3 2 2 2 3 22 

9 CSC 3 2 3 2 3 2 2 2 3 22 

10 DFA 3 2 2 2 3 2 2 2 2 20 

11 ESL 3 2 2 2 3 2 2 2 2 20 

12 IPP 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25 

13 IDA 3 2 3 2 3 2 3 2 2 22 

14 LNF 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 

15 LPDY 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

16 MHA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

17 MS 3 2 2 2 3 2 2 2 2 20 

18 MAA 3 3 3 2 3 3 2 2 3 24 

19 MWM 2 3 3 3 2 3 2 2 2 22 

20 NKS 3 2 3 2 3 3 2 2 3 23 

21 NAP 3 2 3 2 3 3 2 2 2 22 

22 NAA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

23 OA 3 2 3 2 3 2 2 2 3 22 

24 PWA 2 3 2 3 3 2 2 2 3 22 

25 SZH 2 3 3 2 3 2 2 2 2 21 

26 SRAA 3 2 3 2 3 2 2 2 3 22 

27 SAS 2 2 3 2 3 2 2 2 3 21 

28 TISN 3 2 2 2 3 2 2 2 3 21 

29 VAS 3 2 3 2 3 2 2 2 3 22 

30 VFR 3 2 3 2 3 2 2 2 2 21 

31 WAR 2 3 3 2 3 2 2 2 2 21 

32 NA 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 

33 ZA 3 3 2 2 3 2 2 2 2 21 

34 RF 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

35 RMZ 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20 

36 MS 2 3 3 2 3 2 2 2 2 21 

37 YS 2 3 2 2 3 2 2 2 2 20 

38 RYS 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20 

39 FNA 3 3 2 2 3 2 2 2 3 22 

Jumlah Skor 99 89 99 81 111 84 82 78 95 818 

Rata-rata 

skor 
2,53 2,28 2,53 2,07 2,84 2,15 2,10 2 2,43 20,97 

Kriteria Cukup 

Data Hasil Penelitian Aktivitas 

Siswa 
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PENILAIAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

No Nama 
Perolehan Skor Tiap Indikator 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AS 4 3 3 3 4 3 4 2 4 30 

2 AYB 3 2 2 3 2 2 2 2 2 20 

3 DAS 3 2 2 4 4 3 4 2 3 27 

4 AP 3 2 2 3 3 2 2 2 3 22 

5 APW 3 3 2 4 3 2 3 2 3 25 

6 AN 3 3 3 4 4 3 4 3 3 30 

7 BPR 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31 

8 CBS 3 3 3 4 4 3 4 3 4 31 

9 CSC 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 

10 DFA 3 3 3 4 4 3 4 2 3 29 

11 ESL 3 2 3 3 4 3 4 2 3 27 

12 IPP 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 

13 IDA 4 3 3 4 4 3 4 2 3 30 

14 LNF 3 2 3 4 4 3 4 2 3 28 

15 LPDY 3 3 3 4 4 3 3 2 3 28 

16 MHA 3 2 2 3 3 2 2 2 3 22 

17 MS 3 3 3 4 4 3 4 2 3 29 

18 MAA 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 

19 MWM 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31 

20 NKS 3 3 3 3 4 3 4 2 3 28 

21 NAP 3 3 3 3 4 3 4 2 3 28 

22 NAA 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 

23 OA 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 

24 PWA 3 3 3 4 4 4 4 3 4 32 

25 SZH 3 3 3 4 4 3 4 3 4 31 

26 SRAA 3 3 3 3 4 4 4 3 4 31 

27 SAS 3 3 3 4 4 3 4 3 3 30 

28 TISN 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30 

29 VAS 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30 

30 VFR 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30 

31 WAR 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 

32 NA 3 3 3 3 4 3 4 2 3 28 

33 ZA 3 3 3 3 4 3 4 2 4 29 

34 RF 3 2 2 3 4 3 4 2 3 26 

35 RMZ 3 2 3 4 4 4 4 2 3 29 

36 MS 3 3 3 4 4 3 4 3 3 30 

37 YS 3 2 3 3 4 3 4 3 3 28 

38 RYS 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 

39 FNA 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32 

Jumlah Skor 123 112 112 136 151 122 148 99 126 1129 

Rata-rata 

skor 
3,15 2,87 2,87 3,48 3,87 3,12 3,79 2,53 3,23 28,94 

Kriteria Baik 
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PENILAIAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

No Nama 
Perolehan Skor Tiap Indikator 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AS 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32 

2 AYB 3 2 3 3 3 3 2 2 3 24 

3 DAS 3 2 3 4 4 3 4 3 3 29 

4 AP 3 2 3 3 3 3 2 2 3 24 

5 APW 3 3 3 4 3 2 3 3 3 27 

6 AN 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31 

7 BPR 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33 

8 CBS 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 

9 CSC 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31 

10 DFA 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31 

11 ESL 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31 

12 IPP 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 

13 IDA 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31 

14 LNF 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32 

15 LPDY 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31 

16 MHA 3 2 3 3 3 3 2 2 3 24 

17 MS 4 3 3 4 4 3 4 2 3 30 

18 MAA 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 

19 MWM 4 3 4 4 4 3 4 3 3 32 

20 NKS 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31 

21 NAP 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31 

22 NAA 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 

23 OA 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 

24 PWA 3 3 3 4 4 4 4 3 4 32 

25 SZH 4 3 3 4 4 3 4 3 4 32 

26 SRAA 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32 

27 SAS 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31 

28 TISN 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31 

29 VAS 4 3 4 3 4 4 4 3 3 32 

30 VFR 4 3 4 3 4 4 4 3 3 32 

31 WAR 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31 

32 NA 4 3 3 3 4 3 4 3 3 30 

33 ZA 4 3 3 3 4 3 4 3 4 31 

34 RF 3 3 3 3 4 3 4 2 3 28 

35 RMZ 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31 

36 MS 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31 

37 YS 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31 

38 RYS 4 3 3 3 4 3 4 3 3 30 

39 FNA 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33 

Jumlah Skor 146 117 129 138 152 127 149 112 128 1198 

Rata-rata 

skor 
3,74 3 3,30 3,53 3,89 3,25 3,82 2,87 3,28 30,71 

Kriteria 
Sangat 

Baik 
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HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN MENYIMAK CERITA ANAK 

SIKLUS I 

No Nama 
Indikator Jumlah 

Skor 
Nilai Kriteria 

1 2 

1 AS 2 1 3 50 Tidak Tuntas 

2 AYB 3 1 4 50 Tidak Tuntas 

3 DAS 3 1 4 38 Tidak Tuntas 

4 AP 3 1 4 50 Tidak Tuntas 

5 APW 3 2 5 50 Tuntas 

6 AN 2 2 4 50 Tuntas 

7 BPR 2 1 3 38 Tidak Tuntas 

8 CBS 3 2 5 75 Tuntas 

9 CSC 2 1 3 38 Tidak Tuntas 

10 DFA 3 2 5 50 Tuntas 

11 ESL 4 3 7 88 Tuntas 

12 IPP 4 2 6 75 Tuntas 

13 IDA 2 0 2 25 Tidak Tuntas 

14 LNF 2 0 2 38 Tidak Tuntas 

15 LPDY 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

16 MHA 2 0 2 25 Tidak Tuntas 

17 MS 3 2 5 50 Tidak Tuntas 

18 MAA 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

19 MWM 3 2,5 5,5 68,75 Tuntas 

20 NKS 2 0 2 25 Tuntas 

21 NAP 3 2 5 38 Tidak Tuntas 

22 NAA 3 2,5 5,5 68,75 Tuntas 

23 OA 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

24 PWA 3 1 4 50 Tidak Tuntas 

25 SZH 2 0 0 38 Tidak Tuntas 

26 SRAA 4 2 6 75 Tuntas 

27 SAS 3 2 5 50 Tuntas 

28 TISN 3 2 5 50 Tuntas 

29 VAS 3 1 4 50 Tidak Tuntas 

30 VFR 3 2,5 5,5 68,75 Tuntas 

31 WAR 2 3,5 5,5 68,75 Tuntas 

32 NA 3 2 5 50 Tuntas 

33 ZA 2 1 3 38 Tidak Tuntas 

34 RF 2 0 2 25 Tidak Tuntas 

35 RMZ 3 2,5 5,5 68,75 Tuntas 

36 MS 2 3,5 5,5 68,75 Tuntas 

37 YS 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

38 RYS 4 2 6 75 Tuntas 

39 FNA 3 2,5 5,5 68,75 Tuntas 

Jumlah 2149  

Rata-rata 55.10  

Persentase Ketuntasan 61,54%  

 

Data Hasil Penelitian Hasil 

Belajar Siswa 
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HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN MENYIMAK CERITA ANAK 

SIKLUS II 

No Nama 
Indikator Jumlah 

Skor 
Nilai Kriteria 

1 2 

1 AS 3 1 4 50 Tidak Tuntas 

2 AYB 3 1 4 50 Tidak Tuntas 

3 DAS 3 1 4 50 Tidak Tuntas 

4 AP 4 2 6 75 Tuntas 

5 APW 3 2,5 5,5 68,75 Tuntas 

6 AN 3 2,5 5,5 68,75 Tuntas 

7 BPR 3 1 4 50 Tidak Tuntas 

8 CBS 4 2 6 75 Tuntas 

9 CSC 3 1 4 50 Tidak Tuntas 

10 DFA 4 2 6 75 Tuntas 

11 ESL 4 2 6 75 Tuntas 

12 IPP 4 2 6 75 Tuntas 

13 IDA 2 1 3 38 Tidak Tuntas 

14 LNF 4 1,5 5,5 68,75 Tidak Tuntas 

15 LPDY 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

16 MHA 3 1 4 50 Tidak Tuntas 

17 MS 4 2 6 75 Tuntas 

18 MAA 4 2 6 75 Tuntas 

19 MWM 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

20 NKS 3 2 6 68,75 Tuntas 

21 NAP 3 2,5 5,5 68,75 Tuntas 

22 NAA 3 2 5 68,75 Tuntas 

23 OA 4 2 6 75 Tuntas 

24 PWA 3 2,5 5,5 68,75 Tuntas 

25 SZH 4 2 6 75 Tuntas 

26 SRAA 4 2 6 75 Tuntas 

27 SAS 3 2 5 50 Tuntas 

28 TISN 3 2,5 5,5 68,75 Tuntas 

29 VAS 3 1 4 50 Tidak Tuntas 

30 VFR 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

31 WAR 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

32 NA 3 2,5 5,5 68,75 Tuntas 

33 ZA 3 1 4 50 Tidak Tuntas 

34 RF 3 1 4 50 Tidak Tuntas 

35 RMZ 4 2 6 75 Tuntas 

36 MS 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

37 YS 4 3 7 88 Tuntas 

38 RYS 4 3 7 88 Tuntas 

39 FNA 4 2 6 75 Tuntas 

Jumlah 2496  

Rata-rata 64  

Persentase Ketuntasan 71,79%  
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HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN MENYIMAK CERITA ANAK 

SIKLUS III 

No Nama 
Indikator Jumlah 

Skor 
Nilai Kriteria 

1 2 

1 AS 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

2 AYB 3 1 4 50 Tidak Tuntas 

3 DAS 3 1 4 62,5 Tidak Tuntas 

4 AP 4 2 6 75 Tuntas 

5 APW 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

6 AN 3 2 5 75 Tuntas 

7 BPR 4 2 6 75 Tuntas 

8 CBS 3 2 5 75 Tuntas 

9 CSC 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

10 DFA 4 2 6 75 Tuntas 

11 ESL 4 3 7 88 Tuntas 

12 IPP 4 3 7 100 Tuntas 

13 IDA 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

14 LNF 4 3 7 88 Tuntas 

15 LPDY 4 2 6 75 Tuntas 

16 MHA 4 1 5 62,5 Tidak Tuntas 

17 MS 4 2 6 75 Tuntas 

18 MAA 4 2 6 75 Tuntas 

19 MWM 4 2 6 75 Tuntas 

20 NKS 2 3,5 5,5 68,75 Tuntas 

21 NAP 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

22 NAA 4 2 6 75 Tuntas 

23 OA 4 2 6 75 Tuntas 

24 PWA 3 2 5 68,75 Tuntas 

25 SZH 4 3 7 88 Tuntas 

26 SRAA 4 3 7 88 Tuntas 

27 SAS 4 4 8 100 Tuntas 

28 TISN 4 2 6 75 Tuntas 

29 VAS 3 2 5 68,75 Tuntas 

30 VFR 4 1,5 1,5 68,75 Tuntas 

31 WAR 4 2 6 75 Tuntas 

32 NA 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

33 ZA 4 2 6 75 Tuntas 

34 RF 4 1,5 5,5 68,75 Tidak Tuntas 

35 RMZ 4 2 6 88 Tuntas 

36 MS 4 1,5 5,5 68,75 Tuntas 

37 YS 4 3 7 88 Tuntas 

38 RYS 4 4 8 100 Tuntas 

39 FNA 4 3 7 88 Tuntas 

Jumlah 2746  

Rata-rata 70,41  

Persentase Ketuntasan 89,74%  
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REKAPITULASIKETERAMPILAN PENILAIAN MENYIMAK CERITA 

ANAK  

No Nama 
Pra 

siklus 
Siklus I Siklus II Siklus III 

1 AS 30 50 50 68,75 

2 AYB 40 50 50 50 

3 DAS 35 38 50 62,5 

4 AP 40 50 75 75 

5 APW 40 50 68,75 68,75 

6 AN 45 50 68,75 75 

7 BPR 30 38 50 75 

8 CBS 60 75 75 75 

9 CSC 30 38 50 68,75 

10 DFA 55 50 75 75 

11 ESL 68 88 75 88 

12 IPP 70 75 75 100 

13 IDA 20 25 38 68,75 

14 LNF 20 38 68,75 88 

15 LPDY 63 68,75 68,75 75 

16 MHA 20 25 50 62,5 

17 MS 66 50 75 75 

18 MAA 66 68,75 75 75 

19 MWM 66 68,75 68,75 75 

20 NKS 20 25 68,75 68,75 

21 NAP 30 38 68,75 68,75 

22 NAA 66 68,75 68,75 75 

23 OA 66 68,75 75 75 

24 PWA 50 50 68,75 68,75 

25 SZH 30 38 75 88 

26 SRAA 67 75 75 88 

27 SAS 40 50 50 100 

28 TISN 67 50 68,75 75 

29 VAS 35 50 50 68,75 

30 VFR 69 68,75 68,75 68,75 

31 WAR 40 68,75 68,75 75 

32 NA 40 50 68,75 68,75 

33 ZA 35 38 50 75 

34 RF 20 25 50 68,75 

35 RMZ 66 68,75 75 88 

36 MS 45 68,75 68,75 68,75 

37 YS 66 68,75 88 88 

38 RYS 70 75 88 100 

39 FNA 68 68,75 75 88 

Jumlah 1854 1354 1539 2016 

Rata-rata 47,54 48,36 64,56 80,64 

Persentase Ketuntasan 38,46% 41,02% 71,79% 92,31% 
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Hasil Evaluasi Siswa 

Siklus I 
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Hasil Evaluasi Siswa Siklus II 
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Hasil Evaluasi Siswa Siklus 

III 
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Gambar 1.1 Membuka pelajaran 

 

Gambar 1.3 Memutarkan Media 

 

Gambar 1.5 Menyampaikan hasil diskusi 

 

Gambar 1.2 Menjelaskan materi 

 

Gambar 1.4 Antusias siswa dalam pembelajaran 

 

Gambar 1.6 Memperhatikan penjelasan guru 
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Gambar 2.1 Menyampaikan pertanyaan 

 

Gambar 2.3 Membimbing diskusi kelompok 

 

Gambar 2.5 Kegiatan diskusi kelompok 

 

Gambar  2.2 Mengkondisikan siswa 

 

Gambar  2.4 Kegiatan siswa dalam menyimak 

 

Gambar 2.6 Mengerjakan soal evaluasi 
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Gambar 3.1 Menanggapi apersepsi 

 

Gambar 3.5 Membimbing perorangan 

 

Gambar 3.5 Memberikan penguatan 

 

Gambar 3.2 Pembentukan kelompok 

 

Gambar 3.4 Menyimak media cerita 

 

Gambar 3.6 Kegiatan menutup pelajaran 




