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ABSTRAK 

Nurulhikmah, Arsyta. 2015. Peningkatan Pembelajaran Menyimak Pengumuman 

Menggunakan Model Course Review Horay pada Peserta Didik Kelas IV 

B SD Negeri Kalisube Kabupaten Banyumas. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Drs. Suwandi, M.Pd. 

Kata Kunci: kualitas pembelajaran, menyimak pengumuman, model Course 

Review Horay. 

Hasil pembelajaran menyimak pengumuman pada kelas IV B SD Negeri 
Kalisube Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2013/2014 masih rendah. 
Pembelajaran yang dilakukan bersifat klasikal dan kurang variatif dalam 
penyampaian materi menyimak pengumuman. Intensitas guru dalam 
menggunakan metode dan model pembelajaran inovatif masih jarang. 
Pembelajaran lebih sering menggunakan metode konvensional atau berpusat pada 
guru (teacher centered). Hal ini menyebabkan peserta didik mudah merasa jenuh 
karena hanya mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Guru perlu 
menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar 
peserta didik. 

Berdasarkan masalah yang terjadi, peneliti merumuskan masalah 
penelitian yaitu “Apakah penerapan model Course Review Horay dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik serta performansi guru 
kelas IV B SD Negeri Kalisube Kabupaten Banyumas pada materi menyimak 
pengumuman?. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran. Kualitas pembelajaran yang ditingkatkan dalam penelitian ini 
meliputi aktivitas dan hasil belajar peserta didik serta performansi guru. 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Subjek penelitian meliputi guru dan 20 peserta didik kelas IV B 
SD Negeri Kalisube Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2014/2015. Data yang 
diperoleh dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik tes dan non tes. Instrumen 
penelitian yang digunakan meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
instrumen tes, dan instrumen non tes. 

Persentase aktivitas belajar peserta didik pada siklus I sebesar 47,49% 
dengan kategori sedang. Aktivitas belajar peserta didik mengalami peningkatan 
menjadi 55,72% dengan kategori aktif. Nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 
75 dan meningkat pada siklus II menjadi 80. Persentase ketuntasan belajar 
klasikal pada siklus I sebesar 70% dan meningkat pada siklus II menjadi 80%. 
Nilai performansi guru pada siklus I sebesar 80,2 dengan kategori B. Nilai 
performansi guru pada siklus II meningkat menjadi 86,8 dengan kategori A. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan ini akan mengemukakan latar belakang masalah, 

permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, 

pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang 

masalah yaitu hal-hal atau masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. 

Masalah yang terjadi selanjutnya diidentifikasi, dibatasi, dirumuskan, dan 

dipecahkan. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui serangkaian tindakan 

penelitian. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan dan manfaat bagi pihak 

terkait. Pihak-pihak tersebut antara lain siswa, guru, dan sekolah. Penjelasan lebih 

rinci dapat dibaca pada uraian berikut. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk Tuhan paling sempurna dengan akal dan 

pikiran, pada hakikatnya membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. 

Pelaksanaan pendidikan dalam rangka mengembangkan segala aspek kehidupan 

manusia adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan 

pemerintah. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
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spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam 

membentuk karakter dan meningkatkan sumber daya manusia. Pembentukan 

karakter dan sumber daya manusia dilakukan demi menjamin kelangsungan 

pembangunan suatu bangsa. Kualitas hidup seseorang pun akan lebih meningkat 

melalui pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 3 yaitu: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam meningkatkan 

sumber daya manusia. Tenaga pendidik terutama guru adalah unsur yang berperan 

penting di dalam pendidikan. Posisi guru sebagai perwujudan individu yang 

“digugu” dan “ditiru”. Kata “digugu” dalam bahasa Jawa memiliki arti dapat 

dipercaya, sedangkan “ditiru” berarti dapat diikuti atau menjadi panutan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa guru sebagai individu yang dipercaya serta menjadi 

panutan bagi siswa maupun masyarakat atas keteladanannya. Keteladanan guru 

sebagai pribadi yang utuh dengan kompetensi yang sarat nilai. Guru harus 

profesional, karena guru sebagai agen pembelajar sekaligus agen perubahan. 
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Usman (2002) dalam Uno dan Mohamad (2012: 153) menjelaskan “Guru 

profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam 

bidang keguruan untuk melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal”. Oleh 

karena itu, guru memiliki tanggung jawab mengatasi segala permasalahan yang 

timbul di dalam kelas. Guru juga bertanggung jawab dalam menentukan 

implementasi proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pendidikan. 

Keberhasilan pembelajaran tergantung pada kreativitas guru dalam mengelola 

kelas. Pemanfaatan pendekatan, strategi, model, metode, teknik, maupun media 

pembelajaran yang tepat juga akan menentukan keberhasilan pembelajaran. Guru 

diharapkan mampu memotivasi para peserta didiknya untuk mengembangkan 

segala potensi. Berkembangnya potensi peserta didik agar mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Proses tersebut dikatakan sebagai proses belajar. Menurut 

Rifa’i dan Anni (2011: 82), “Belajar merupakan proses penting bagi perubahan 

perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang". 

Belajar dapat pula diperoleh melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan 

sebagai wahana untuk mengembangkan potensi diri terdiri dari tiga jalur. Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan 

“Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang 

dapat saling melengkapi dan memperkarya”. Pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang memiliki jenjang. Jenjang pendidikan formal menurut Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 14 terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 
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menengah, dan pendidikan tinggi. Salah satu bentuk pendidikan dasar di jalur 

formal yaitu Sekolah Dasar (SD). 

Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan dasar yang berfungsi sebagai 

peletakan dasar-dasar keilmuan. Sekolah Dasar membantu mengoptimalkan 

perkembangan peserta didik melalui pembelajaran yang dibimbing oleh guru. 

Setelah mengikuti pendidikan di tingkat dasar, peserta didik diharapkan mampu 

melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, peserta didik 

mampu hidup di masyarakat dan mampu mengembangkan dirinya. 

Pendidikan tidak terlepas dari kurikulum yang berlaku dalam 

pelaksanaannya. Kurikulum merupakan pedoman yang sangat diperlukan dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut diperkuat dengan Undang Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 yang menjelaskan bahwa: 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. 

Kurikulum yang berlaku saat ini yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). KTSP memberikan keleluasaan kepada tiap satuan 

pendidikan untuk mengembangkan kurikulum. Salah satu keleluasaan dalam 

mengembangkan kurikulum adalah pemilihan mata pelajaran yang akan 

dibelajarkan. Kurikulum yang dikembangkan antara satuan pendidikan yang satu 

dengan yang lainnya berbeda. Hal tersebut didasarkan pada kemampuan peserta 

didik, guru, dan sekolah (sarana dan prasarana). Undang Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 menjelaskan bahwa: 
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Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 

pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, 

matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni 

dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/ 

kejuruan, muatan lokal. 

Masing-masing mata pelajaran wajib di tingkat sekolah dasar tentunya 

memiliki kompetensi-kompetensi tersendiri yang ingin dicapai dari berbagai 

aspek. Tujuan umum kompetensi adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan, 

serta keterampilan peserta didik baik dari segi kognitif, afektif, maupun 

psikomotor. Salah satu keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik 

dari sekolah dasar adalah keterampilan berbahasa yang baik. Bahasa memegang 

peranan penting terutama dalam berkomunikasi dan penyampaian informasi. 

Keterampilan berbahasa tersebut dapat diperoleh melalui mata pelajaran bahasa 

Indonesia. 

Mata pelajaran bahasa Indonesia memuat empat keterampilan berbahasa 

yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyati, 

dkk (2009: 1.10) yaitu “Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat empat 

keterampilan dasar berbahasa yaitu mendengarkan (menyimak), berbicara, 

membaca, dan menulis”. Keempat aspek berbahasa ini saling terkait satu dengan 

yang lainnya. Maka dari itu mata pelajaran bahasa Indonesia perlu diajarkan sejak 

anak berada di sekolah dasar. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP, 2006) dalam Susanto (2013: 245), standar isi bahasa Indonesia adalah: 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia 

Indonesia. 
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Standar isi tersebutlah yang melandasi berbagai materi pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Salah satu materi pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah dasar adalah mendengarkan pengumuman. Materi tersebut 

sesuai dengan silabus KTSP kelas IV semester II. 

Materi mendengarkan pengumuman dalam pembelajaran membutuhkan 

kreativitas yang tinggi dari guru. Kreativitas adalah salah satu cara yang perlu 

dilakukan guru untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan 

dan keahlian khusus dalam bidang keguruan. Kreativitas guru tersebut dapat 

ditunjukkan melalui penguasaan kelas, pengkondisian peserta didik, dan 

pengelolaan pembelajaran. Namun sampai saat ini, sebagian besar guru masih 

melaksanakan pembelajaran dengan menitikberatkan pada metode belajar 

konvensional. Metode belajar konvensional kurang mampu merangsang peserta 

didik untuk terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Kecenderungan pola 

pembelajaran teacher centered atau terpusat pada guru. Hal tersebut 

mengakibatkan lemahnya pengembangan potensi diri peserta didik. Hasil belajar 

yang dicapai dalam pembelajaran pun kurang optimal. 

Masalah pembelajaran yang dihadapi sebagian besar guru juga menjadi 

kendala bagi guru di SD Negeri Kalisube Banyumas khususnya kelas IV B. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap guru kelas IV B SD Negeri 

Kalisube Banyumas yaitu Drs. Sumarmono, aktivitas dan hasil belajar peserta 

didik belum memuaskan. Pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan bersifat 

klasikal dan kurang variatif dalam penyampaian materi. Intensitas guru dalam 

menggunakan metode dan model pembelajaran inovatif masih jarang diterapkan. 

Pembelajaran lebih sering menggunakan metode konvensional atau berpusat pada 
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guru (teacher centered). Hal ini menyebabkan peserta didik mudah merasa jenuh 

karena hanya mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Peserta 

didik seringkali melampiaskan kejenuhannya dengan mencari kesibukan lain 

seperti bermain sendiri, mengobrol, atau menggangu teman. 

Pada materi menyimak pengumuman, peserta didik kurang dapat 

menyerap informasi dari bahan simakan. Peserta didik juga kesulitan dalam 

mengidentifikasi pokok-pokok dan menentukan isi pengumuman. Informasi 

dalam bahan simakan dapat diserap jika peserta didik memiliki kemampuan 

memahami bahasa lisan. Kondisi pembelajaran tersebut menghambat pencapaian 

tujuan pembelajaran secara optimal. Hasil belajar peserta didik pun belum sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil belajar sebagian besar peserta didik 

kelas IV B SD Negeri Kalisube tahun pelajaran 2013/ 2014 belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM mata pelajaran bahasa Indonesia di 

kelas IV SD Negeri Kalisube adalah 68. Hanya 11 dari 24 peserta didik yang 

nilainya mampu mencapai KKM, sedangkan 13 peserta didik lainnya berada di 

bawah KKM. Hasil belajar peserta didik tahun pelajaran 2013/ 2014 dapat dibaca 

pada lampiran 5. 

Permasalahan tersebut memerlukan langkah tepat untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan dapat diterima oleh peserta didik. Salah satu cara yang 

akan dilakukan oleh guru adalah memanfaatkan model dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran yang dapat diterapkan pada materi menyimak pengumuman 

adalah model Course Review Horay. Model tersebut merupakan salah satu model 
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pembelajaran kooperatif yang dapat menempatkan peserta didik sebagai bagian 

dari suatu sistem kerja sama untuk mencapai hasil optimal dalam pembelajaran. 

Penggunaan Course Review Horay dalam meningkatkan keefektifan 

pembelajaran telah dilakukan pada penelitian terdahulu. Anggraeni (2011) 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review 

Horay pada Siswa Kelas IV SD Negeri Sekaran 01 Semarang”. Purwasih (2013) 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Penerapan Model 

Course Review Horay dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Pokok 

Peristiwa Alam Kelas V MIN Tunggangri Kalidawir, Tulungagung Tahun 

Pelajaran 2013”. Rosyadi (2013) melakukan penelitian eksperimen dengan judul 

“Keefektifan Model Pembelajaran Course Review Horay terhadap Aktivitas dan 

Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V SD Negeri Langgen Tahun Ajaran 2012/2013”. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti bermaksud 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini dilakukan untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik serta performansi guru. 

Penelitian ini berjudul “Peningkatan Pembelajaran Menyimak Pengumuman 

Menggunakan Model Course Review Horay pada Peserta Didik Kelas IV B SD 

Negeri Kalisube Kabupaten Banyumas”. 

1.2 Permasalahan 

Peserta didik mengalami kesulitan belajar pada pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menyimak pengumuman. Kesulitan belajar yang dialami peserta 

didik yaitu kurang dapat menyerap informasi dari bahan simakan. Peserta didik 
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kesulitan dalam mengidentifikasi pokok-pokok dan menentukan isi pengumuman. 

Hal tersebut dianggap sebagai masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

materi menyimak pengumuman di kelas IV B SD Negeri Kalisube Banyumas. 

Peserta didik dinyatakan tuntas jika dapat mengidentifikasi pokok-pokok dan 

menentukan isi pengumuman yang telah disimak. Namun kenyataannya hanya 

sebagian kecil peserta didik yang mampu mengidentifikasi pokok-pokok dan 

menentukan isi pengumuman secara tepat. 

Permasalahan yang terjadi disebabkan karena dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menyimak pengumuman bersifat klasikal dan kurang variatif 

dalam penyampaian materi. Intensitas guru dalam menggunakan metode dan 

model pembelajaran yang inovatif masih jarang diterapkan. Pembelajaran lebih 

sering menggunakan metode konvensional atau berpusat pada guru (teacher 

centered). Hal ini menyebabkan peserta didik mudah merasa jenuh dalam 

mengikuti pembelajaran yang dapat menghambat penyerapan informasi dalam 

menyimak pengumuman. 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah. Masalah tersebut mempengaruhi pembelajaran materi 

menyimak pengumuman pada kelas IV B SD Negeri Kalisube Banyumas. 

Masalah tersebut diantaranya aktivitas dan hasil belajar peserta didik serta 

performansi guru. Performansi guru meliputi perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran. Performansi guru sangat erat kaitannya terhadap aktivitas peserta 

didik dan hasil belajar yang akan diperoleh peserta didik. 
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Masalah yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi 

menyimak pengumuman meliputi: (1) guru kurang variatif dan inovatif dalam 

pemanfaatan metode atau model pembelajaran, (2) kurangnya aktivitas peserta 

didik terhadap pembelajaran, (3) hasil belajar sebagian besar peserta didik dalam 

menyimak pengumuman masih rendah. 

Rendahnya hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor. Rifa’i 

dan Anni (2011: 97) menerangkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Faktor tersebut yaitu kondisi internal dan eksternal siswa. 

Kondisi internal merupakan kondisi yang ada dan terjadi di dalam diri seseorang. 

Kondisi internal yang mempengaruhi belajar siswa mencakup kondisi fisik, psikis, 

dan sosial.  

Kondisi eksternal merupakan kondisi di luar diri siswa yang 

mempengaruhi kemampuan belajar siswa. Kondisi eksternal mencakup tingkat 

kesulitan materi pelajaran, tempat belajar, iklim, suasana belajar, dan budaya 

belajar masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil 

belajar peserta didik. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti perlu membatasi masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak 

terlalu luas dan hasil yang diperoleh akan lebih maksimal. Upaya peningkatan 

pembelajaran dapat dilakukan dengan penerapan model pembelajaran Course 

Review Horay. Model pembelajaran tersebut dititikberatkan pada materi 

menyimak pengumuman kelas IV B SD Negeri Kalisube. Penerapan model 
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pembelajaran Course Review Horay  digunakan untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar peserta didik serta performansi guru. 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: (1) Apakah penerapan model Course Review Horay dapat 

meningkatkan aktivitas belajar peserta didik kelas IV B SD Negeri Kalisube 

Kabupaten Banyumas pada materi menyimak pengumuman? (2) Apakah 

penerapan model Course Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik kelas IV B SD Negeri Kalisube Kabupaten Banyumas pada materi 

menyimak pengumuman? (3) Apakah penerapan model Course Review Horay 

dapat meningkatkan performansi guru kelas IV B SD Negeri Kalisube Kabupaten 

Banyumas pada materi menyimak pengumuman? 

1.6 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada, terjadi kesenjangan antara harapan 

dan kenyataan di kelas IV B SD Negeri Kalisube Banyumas. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia materi menyimak pengumuman. Rendahnya hasil belajar 

dipengaruhi oleh aktivitas peserta didik dan performansi guru. Oleh karena itu, 

perlu diadakan suatu penelitian untuk memecahkan masalah tersebut. Pemecahan 

masalah yang diajukan peneliti berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan secara kolaboratif bersama 

guru kelas dalam dua siklus. Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan 
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pembelajaran bahasa Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti akan menerapkan 

model pembelajaran Course Review Horay. Penerapan model pembelajaran 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik. 

Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran juga 

akan ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran. Model pembelajaran 

Course Review Horay memberikan kesempatan kepada peserta didik agar lebih 

aktif, senang, termotivasi, dan mampu memahami materi. Keberhasilan 

pembelajaran diketahui melalui pengamatan terhadap performansi guru dan 

aktivitas belajar peserta didik. Keberhasilan pembelajaran juga diketahui melalui 

penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. 

1.7 Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan. Pada penelitian ini terdapat dua tujuan yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum merupakan tujuan yang bersifat umum, secara luas 

dan menyeluruh. Tujuan khusus merupakan tujuan yang lebih spesifik atau khusus 

pada bagian tertentu. Penjelasan lebih rinci mengenai tujuan penelitian dapat 

dibaca pada uraian berikut. 

1.7.1 Tujuan Umum 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan umum merupakan 

tujuan yang bersifat umum, secara luas dan menyeluruh. Tujuan umum penelitian 

ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 

IV B SD Negeri Kalisube Banyumas. Kualitas pembelajaran tersebut ditingkatkan 
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melalui penerapan model Course Review Horay. Pembelajaran yang berkualitas 

adalah pembelajaran yang mampu menempatkan peserta didik sebagai subjek dan 

objek dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan agar tercapai ketuntasan belajar 

sesuai dengan yang direncanakan. 

Kualitas pembelajaran yang meningkat ditandai dengan peningkatan 

performansi guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Peningkatan 

performansi guru dapat diketahui melalui pengamatan dengan menggunakan Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Jika performansi guru meningkat, maka 

aktivitas dan hasil belajar peserta didik pun akan meningkat. Peningkatan aktivitas 

belajar dapat diketahui melalui pengamatan dengan menggunakan lembar 

pengamatan peserta didik. Jika performansi guru dan aktivitas belajar peserta 

didik, maka meningkat pula hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik 

diperoleh melalui tes formatif  

1.7.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus merupakan tujuan yang lebih spesifik atau khusus pada 

bagian tertentu. Fokus tujuan khusus pada penelitian ini hanya terpusat pada satu 

kompetensi dasar. Kompetensi dasar tersebut adalah menyimak pengumuman. 

Tujuan khusus penelitian ini dengan menggunakan model Course Review Horay 

meliputi: (1) meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik kelas IV B SD 

Negeri Kalisube Banyumas, (2) meningkatkan performansi guru kelas IV B SD 

Negeri Kalisube Banyumas. 

1.8 Manfaat Penelitian 



14 

 

 

1
4
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun 

praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Manfaat 

penelitian dapat dibaca pada uraian berikut. 

1.8.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua orang 

secara teori, khususnya bagi guru. Guru dapat menerapkan model pembelajaran 

Course Review Horay pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi menyimak 

pengumuman. Manfaat teoritis yang diperoleh pada penelitian ini antara lain 

menjadi bahan informasi tentang model pembelajaran Course Review Horay. 

Menambah referensi dalam bidang pendidikan, khususnya sebagai inovasi 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran tertentu. Penelitian ini 

dapat pula menjadi bahan kajian empiris atau acuan bagi penelitian lanjut yang 

lebih luas. 

1.8.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yaitu manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan 

dan bersifat praktik. Penelitian ini memberikan manfaat yang baik bagi pihak 

terkait. Manfaat praktis yang didapatkan melalui penelitian ini meliputi  bagi 

peserta didik, guru, dan sekolah. Peserta didik dalam penelitian ini berperan 

sebagai subjek penelitian. Guru berperan sebagai penyusun rencana dan pelaksana 
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pembelajaran. Sekolah berperan sebagai tempat penelitian. Manfaat praktis bagi 

ketiga komponen tersebut dapat dibaca pada uraian berikut. 

1.8.2.1 Bagi Peserta Didik 

Peserta didik berperan sebagai subjek dalam penelitian. Penelitian ini 

diharapkan bermanfaaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran 

berkualitas ditunjukkan dengan meningkatnya pemahaman peserta didik terhadap 

materi. Meningkatnya pemahaman peserta didik terhadap materi diikuti dengan 

meningkatnya aktivitas dan hasil belajar peserta didik. 

Manfaat praktis dalam penelitian ini diperoleh melalui penerapan model 

Course Review Horay dalam pembelajaran. Model tersebut diterapkan pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia materi menyimak pengumuman. Pemahaman peserta 

didik terhadap informasi pengumuman yang disimak akan meningkat setelah 

menggunakan model tersebut. Aktivitas belajar peserta didik pun akan meningkat 

karena model tersebut menitikberatkan pada pembelajaran kooperatif. Aktivitas 

belajar dapat diamati pada tiap kegiatan pembelajaran. Selain itu, penelitian ini 

juga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik 

dapat diketahui berdasarkan nilai tes formatif di setiap akhir siklus. 

1.8.2.2 Bagi Guru 

Guru dalam penelitian ini berperan sebagai penyusun rencana dan 

pelaksana dalam pembelajaran. Poros utama keberhasilan pembelajaran terletak 

pada guru. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

positif bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. 
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Manfaat penelitian ini sebagai bahan masukan dan informasi bagi guru 

dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini akan menambah 

pengetahuan dan pengalaman guru menggunakan model pembelajaran Course 

Review Horay. Manfaat lainnya yaitu memotivasi guru untuk menerapkan model 

pembelajaran yang kooperatif dan inovatif. 

1.8.2.3 Bagi Sekolah 

Keberhasilan penelitian dengan menerapkan model Course Review Horay 

yang dilakukan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sekolah. Sekolah 

merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Penelitian yang dilaksanakan 

hendaknya memberikan manfaat dan kontribusi yang baik dalam pengembangan 

sekolah. 

Manfaat penelitian bagi sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Peningkatan kualitas 

pembelajaran tersebut dengan memberikan inovasi dalam penerapan model 

pembelajaran. Penerapan model Course Review Horay diharapkan dapat menjadi 

acuan dalam mengembangkan inovasi lain pada pembelajaran di sekolah. Tidak 

hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga dapat diterapkan pada 

mata pelajaran, materi, kelas, dan kegiatan yang berbeda. Apabila kualitas 

pembelajaran meningkat, maka tujuan pendidikan nasional pun akan tercapai. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

Bagian ini dikemukakan tentang kajian pustaka yang terdiri dari landasan 

teori, kajian empiris, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan penelitian. Pada 

bagian landasan teori, diuraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Kajian empiris yaitu kajian mengenai penelitian-penelitian sejenis 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada kajian pustaka juga akan diuraikan 

mengenai kerangka berpikir dan hipotesis tindakan yang diajukan dalam 

penelitian ini. Kerangka berpikir adalah alur berpikir yang disusun secara singkat 

untuk menjelaskan pelaksanaan penelitian dari awal, proses, hingga akhir. 

Hipotesis tindakan adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Penjelasan yang lebih rinci dapat dibaca pada uraian berikut. 

2.1 Landasan Teori 

Pada bagian ini, peneliti akan mengemukakan landasan teori. Landasan 

teori merupakan teori relevan yang melandasi penelitian. Subbab ini akan 

mengkaji beberapa teori yang mendukung penelitian. Teori-teori yang dikaji 

antara lain (1) hakikat belajar, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, (3) 

aktivitas belajar, (4) hasil belajar, (5) performansi guru, (6) karakteristik siswa 

sekolah dasar, (7) hakikat bahasa, (8) hakikat keterampilan berbahasa, (9) 

keterampilan menyimak, (10) pembelajaran menyimak di SD, (11) pengumuman, 

(12) model pembelajaran, (13) model pembelajaran Course Review Horay. Uraian 

tersebut dapat dibaca pada penjelasan berikut. 
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2.1.1 Hakikat Belajar 

Istilah belajar telah dikenal luas oleh berbagai kalangan. Istilah belajar pun 

telah banyak didefinisikan oleh para ahli dengan beragam pemahaman. Menurut 

Gagne (1989) dalam Susanto (2013: 1), “Belajar adalah proses perubahan perilaku 

suatu organisme sebagai akibat dari pengalaman”. Belajar dimaknai sebagai 

proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, 

dan tingkah laku. Gagne (1989) menekankan bahwa belajar sebagai upaya 

memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui instruksi. Pengertian belajar 

menurut Susanto (2013: 4), yaitu: 

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan 

sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, 

pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan 

seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik 

dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. 

Slameto (2013: 2) mendefinisikan belajar sebagai proses usaha seseorang 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. 

Perubahan tingkah laku tersebut sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungan. 

Berdasarkan beberapa definisi belajar dari para ahli tersebut, dapat 

diperoleh pengertian tentang belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah 

laku seseorang yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan 

ataupun keterampilan sebagai hasil dari pengalamannya. Belajar merupakan unsur 

yang sangat mendasar dalam setiap jenjang pendidikan. Belajar tidak hanya 

berkaitan dengan pengetahuan tetapi juga berkaitan dengan pengembangan diri. 

Belajar dapat membentuk kecakapan, keterampilan, sikap, harga diri, minat, 



19 

 

 

1
9
 

watak, dan penyesuaian diri. Oleh karena itu, belajar merupakan rangkaian proses 

untuk membentuk pribadi manusia seutuhnya. 

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar memiliki banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Menurut 

Slameto (2013: 54), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya 

tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan. Faktor tersebut yaitu faktor intern 

dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Slameto 

(2013: 54 – 72) menjelaskan macam-macam faktor intern yang mempengaruhi 

belajar: (1) faktor jasmaniah, (2) faktor psikologis, (3) faktor kelelahan. Faktor 

ekstern yang mempengaruhi belajar yaitu sebagai berikut: (1) keluarga, (2) 

sekolah, (3) masyarakat. 

Faktor intern yang mempengaruhi belajar yaitu faktor jasmaniah, faktor 

psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah terdiri dari faktor kesehatan 

dan cacat tubuh. Pada faktor kesehatan, sehat berarti dalam keadaan baik segenap 

badan beserta bagian-bagiannya atau terbebas dari penyakit. Kesehatan seseorang 

berpengaruh terhadap belajarnya. Jika kesehatan seseorang terganggu atau 

mengalami kelainan fungsi alat indera serta tubuhnya, maka belajarpun akan 

terganggu. Kelainan fungsi alat indera atau tubuh seseorang disebut sebagai cacat 

tubuh. Cacat tubuh adalah hal yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurnanya tubuh seseorang. Cacat dapat berupa buta, tuli, patah kaki, patah 

tangan, lumpuh, dan lain-lain. Hal yang menghambat belajar tersebut dapat diatasi 

dengan memberikan pendidikan melalui lembaga pendidikan khusus. 
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Faktor psikologis terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan. Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan 

belajar. Peserta didik yang memiliki tingkat intelegensi tinggi akan lebih berhasil 

daripada peserta didik yang berintelegensi rendah. Namun hal itu tidak dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam keberhasilan belajar. Hal tersebut disebabkan 

karena belajar adalah proses yang kompleks dengan banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Keberhasilan belajar juga dipengaruhi oleh faktor perhatian. 

Pembelajaran yang menarik perhatian akan membuat peserta didik belajar dengan 

baik. Pembelajaran yang menarik perhatian adalah pembelajaran yang sesuai 

dengan hobi, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan peserta didik. Faktor 

kelelahan terdiri dari kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani dan rohani 

dapat mempengaruhi belajar. Kelelahan tersebut perlu dihindari agar peserta didik 

dapat belajar dengan baik. 

Faktor ekstern yang mempengaruhi belajar belajar antara lain keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan faktor utama dalam perkembangan 

belajar. Faktor keluarga sangat mempengaruhi belajar peserta didik. Faktor 

tersebut berupa cara orang tua mendidik, relasi antaranggota keluarga, suasana 

rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor ekstern lain yang 

mempengaruhi belajar peserta didik yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah yang 

mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi antarpeserta 

didik, disiplin sekolah, pelajaran, dan waktu sekolah. Masyarakat merupakan 

faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar peserta didik. Pengaruh itu 

terjadi karena keberadaan peserta didik dalam masyarakat. Faktor tersebut 
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meliputi kegiatan peserta didik dalam masyarakat, media masa, teman bergaul, 

dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Menurut Sutikno (2013: 16), proses belajar dipengaruhi oleh dua faktor. 

Faktor tersebut yaitu faktor yang datang dari dalam diri individu yang belajar 

(internal), faktor yang berasal dari luar (eksternal) maupun gabungan dari kedua 

faktor. Faktor internal meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor 

kelelahan. Faktor eksternal meliputi faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor 

masyarakat. 

Berdasarkan pendapat dua ahli tersebut terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi belajar. Faktor tersebut yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

individu (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar individu (faktor 

eksternal). Kedua faktor tersebut sangat penting untuk diperhatikan untuk 

menciptakan situasi belajar yang kondusif serta dapat mencapai tujuan 

pembelajaran. Guru perlu memahami kondisi peserta didiknya berdasarkan faktor-

faktor tersebut. 

2.1.3 Aktivitas Belajar 

Setiap manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari tentunya 

tidak terlepas dari kegiatan belajar. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan 

manusia merupakan kegiatan belajar. Kegiatan belajar baik ketika seseorang 

melaksanakan aktivitas sendiri maupun di dalam suatu kelompok tertentu. 

Kegiatan atau aktivitas belajar tersebut berlangsung setiap saat dan berjalan 

sepanjang hayat. 

Seringkali belajar, mengajar, dan pembelajaran diartikan sebagai aktivitas 

belajar yang sama. Namun menurut Aunurrahman (2009: 33 – 34), belajar, 
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mengajar, dan pembelajaran menunjuk kepada aktivitas yang berbeda walaupun 

bermuara pada tujuan yang sama. Belajar mungkin saja terjadi tanpa pembelajaran 

tetapi pengaruh aktivitas pembelajaran dalam belajar hasilnya lebih sering 

menguntungkan dan biasanya lebih mudah diamati. Mengajar diartikan sebagai 

keadaan atau aktivitas untuk menciptakan situasi yang mampu mendorong peserta 

didik untuk belajar. Situasi ini tidak harus berupa transformasi pengetahuan dari 

guru kepada peserta didik saja. Cara lain yang dapat dilakukan misalnya belajar 

melalui media pembelajaran yang sudah disiapkan. Pembelajaran atau instruction 

diartikan sebagai sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta 

didik. Pembelajaran berisi serangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun 

sedemikian rupa untuk mendukung serta mempengaruhi terjadinya proses belajar 

peserta didik yang bersifat internal. Wragg (1994) dalam Aunurrahman (2009: 35 

– 37) menjelaskan beberapa ciri umum kegiatan belajar. Ciri umum kegiatan 

belajar tersebut diantaranya yaitu: 

Pertama, belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang 

yang disadari atau disengaja. Kedua, belajar merupakan interaksi 

individu dengan lingkungannya. Ketiga, hasil belajar ditandai 

dengan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku sebagai 

hasil belajar berkenaan dengan aspek motorik, psikomotorik, 

afektif, emosional, dan kemampuan berpikir. 

Menurut Slameto (2013: 36) dalam proses belajar mengajar, guru perlu 

memunculkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat. Penerimaan 

pelajaran jika diikuti dengan aktivitas belajar akan menimbulkan kesan bagi 

peserta didik. Kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah 

kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda. Peserta didik akan 

bertanya, mengajukan pendapat, dan menimbulkan diskusi dengan guru. Peserta 
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didik merupakan organisme yang hidup, dalam dirinya terkandung potensi yang 

sedang berkembang. Potensi siswa dapat dikembangkan oleh guru dengan cara 

menciptakan aktivitas belajar yang dapat memotivasi siswa untuk belajar aktif.  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, dapat didefinisikan tentang aktivitas 

belajar. Aktivitas belajar adalah berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan 

tertentu sebagai sarana mengembangkan potensi diri dengan ditandai adanya 

perubahan tingkah laku. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hal penting untuk mengukur tingkat keberhasilan 

peserta didik dalam melakukan proses belajar. Hasil belajar juga digunakan untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran sesuai 

dengan tujuan belajar yang telah ditentukan. Hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang terjadi pada peserta didik. Sebagaimana dikemukakan oleh Susanto 

(2013: 5) bahwa hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil 

dari kegiatan belajar. 

Rifa’i dan Anni (2011: 85) menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Berdasarkan teori taksonomi Bloom (1956) dalam Rifa’i dan Anni (2011: 

86), hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga ranah antara yaitu (1) 

ranah kognitif, (2) ranah afektif, dan (3) ranah psikomotorik. Ketiga ranah 

tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Ranah kognitif banyak dinilai 
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karena berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menguasai isi bahan 

pengajaran. Hasil belajar afektif dan psikomotor juga harus menjadi bagian dari 

penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat didefinisikan 

mengenai hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang 

setelah mengalami proses belajar. Hasil belajar meliputi aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor. Pada penelitian ini, hasil belajar bahasa Indonesia materi 

menyimak pengumuman berdasarkan ketiga aspek tersebut. Aspek kognitif dapat 

diamati melalui pemahaman peserta didik terhadap pengumuman yang telah 

disimak. Aspek afektif diamati melalui sikap peserta didik dalam bekerja sama 

dan menghargai pendapat atau informasi yang disampaikan orang lain. Aspek 

psikomotor diamati melalui keberanin dalam menyampaikan kembali isi 

pengumuman di depan kelas. Hasil belajar yang akan dinilai dalam penelitian ini 

adalah kemampuan peserta didik dalam menentukan pokok-pokok dan isi 

pengumuman. 

2.1.5 Performansi Guru 

Pembelajaran sebagai proses interaksi antara guru dengan peserta didik 

dalam mencapai tujuan belajar sangat memerlukan performansi yang baik dari 

guru. Menurut Susanto (2013: 29) “Kinerja (performance) dapat dipahami sebagai 

prestasi, hasil, atau kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan dalam 

pelaksanaan kerja, kewajiban, atau tugas”. 

Performansi guru adalah kemampuan guru dalam melaksanakan kewajiban 

serta tugasnya sebagai pendidik. Kemampuan guru terlihat pada perencanaan 
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pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan pengevaluasian pembelajaran. 

Penilaian kinerja atau performansi guru menggunakan Alat Penilaian Kemampuan 

Guru (APKG). Alat penilaian ini meliputi dua aspek kemampuan guru, yaitu 

rencana pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Penilaian performansi guru 

dalam merencanakan pembelajaran menggunakan APKG I. Penilaian performansi 

guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan APKG II. 

2.1.6 Karakteristik Peserta Didik Sekolah Dasar 

Peserta didik merupakan subjek yang menjadi fokus utama dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Peserta didik mempunyai 

keunikan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Peserta didik harus 

diperlakukan berbeda secara individual. Namun perkembangan secara 

keseluruhan dan pada periode atau tahapan perkembangan dalam kehidupan 

seseorang, terdapat pola-pola umum. Karakteristik khusus pada setiap periode 

atau tahapan perkembangan diharapkan menjadi gambaran mengenai hal-hal yang 

akan terjadi. Karakteristik khusus tersebut diharapkan dapat disikapi dengan tepat 

dan membantu perkembangan anak secara optimal. 

Berdasarkan teori penahapan perkembangan kognitif Piaget (1988) dalam 

Rifa’I dan Anni (2011: 26 - 30), tahap perkembangan pada anak meliputi: (1) 

tahap sensori motor (lahir – 2 tahun), tahap praoperasional (2 – 7 tahun), tahap 

operasional konkret (7 – 11 tahun), tahap operasional formal (12 tahun ke atas). 

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa anak usia sekolah dasar berada pada 

tahapan operasional konkret (usia 7 – 11 tahun). Menurut Susanto (2013: 72 – 76) 

perkembangan mental pada anak sekolah dasar yang paling menonjol meliputi: (1) 



26 

 

 

2
6
 

perkembangan intelektual, (2) perkembangan bahasa, (3) perkembangan sosial, 

(4) perkembangan emosi, dan (5) perkembangan moral keagamaan. Selain itu 

Susanto (2013: 79) menjelaskan bahwa anak pada usia 7 – 11 tahun mulai 

menunjukkan perilaku belajar yang berkembang, ditandai dengan ciri-ciri sebagai 

berikut: 

(1) anak mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu 

aspek situasi ke aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-

unsur secara serentak, (2) anak mulai berpikir secara operasional 

yakni anak mampu memahami aspek-aspek kumulatif materi, 

seperti: volume, jumlah, berat, luas, panjang, dan pendek, anak 

juga mampu memahami tentang peristiwa-peristiwa yang konkret, 

(3) anak dapat menggunakan cara berpikir operasional untuk 

mengklasifikasikan benda-benda yang bervariasi beserta 

tingkatannya, (4) anak mampu membentuk dan menggunakan 

keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan 

menggunakan hubungan sebab akibat, (5) anak mampu memahami 

konsep substansi, volume zat cair, panjang, pendek, lebar, luas, 

sempit, ringan, dan berat. 

Berdasarkan tahapan tersebut, guru perlu memahami karakterisik peserta 

didik agar dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Hal tersebut dilakukan 

agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Guru dapat membantu peserta 

didik dalam menemukan jati diri sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik 

tidak hanya baik dari segi intelektual tetapi juga dari segi agama dan moral. 

2.1.7 Hakikat Bahasa 

Kridalaksana (1997) dalam Rosdiana (2008: 1.4) mengartikan “Bahasa 

adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota 

kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasikan 

diri”. Lambang bersifat arbitrer artinya adalah tidak adanya hubungan langsung 
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antara lambang dengan yang dilambangkannya. Arbitrer juga dapat diartikan 

sebagai bahasa yang memiliki lebih dari satu makna, penggunaannya disesuaikan 

dengan perjanjian suatu kelompok sosial. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, 

sebagaimana dikemukakan oleh Santoso, dkk (2004: 1.2) dalam Poerwanti, dkk 

(2008: 1.3 - 1.4) bahwa: 

Ujaranlah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. 

Dengan ujaran inilah manusia mengungkapkan hal yang nyata atau 

tidak, yang berwujud maupun yang kasat mata, situasi dan kondisi 

yang lampau, kini, maupun yang akan datang. Terkait dengan itu, 

Keraf (1986) mengatakan bahwa bahasa meliputi dua bidang yaitu: 

bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap dan arti atau makna yang 

tersirat dalam arus bunyi tadi, bunyi merupakan getaran yang 

bersifat fisik yang merangsang alat pendengar kita, serta arti atau 

makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang 

menyebabkan adanya reaksi itu. Keraf (1986) juga mempertegas 

bahwa tidak semua ujaran atau bunyi yang dihasilkan alat ucap 

manusia itu dapat dikatakan bahasa, ujaran manusia dapat 

dikatakan sebagai bahasa apabila ujaran tersebut mengandung 

makna. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat diperoleh 

mengenai pengertian bahasa. Bahasa adalah lambang atau tanda dengan bentuk 

dasarnya berupa ujaran atau bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi antaranggota masyarakat. 

Setiap masyarakat memiliki konvensi, kesepakatan, atau perjanjian tersendiri 

dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Bahasa menunjukkan ciri khas 

setiap budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman bahasa dan 

budaya. Meskipun berbeda-beda, Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh. Hal 

tersebut tidak terlepas dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 

dan  alat pemersatu bangsa.  
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2.1.8 Hakikat Keterampilan Berbahasa 

Sehubungan dengan penggunaan bahasa, menurut Mulyati, dkk (2009: 

1.10) terdapat empat aspek keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa 

tersebut meliputi mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca, dan menulis. 

Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan. 

Berbicara dan mendengarkan (menyimak) adalah dua jenis keterampilan 

berbahasa lisan yang sangat erat kaitannya. Berbicara bersifat produktif, 

sedangkan mendengarkan (menyimak) bersifat reseptif. Dua keterampilan 

berbahasa lainnya yaitu menulis dan membaca merupakan jenis keterampilan 

berbahasa ragam tulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat 

produktif, sedangkan membaca bersifat reseptif. Keterampilan berbahasa jenis 

reseptif tampak banyak mendukung pemerolehan bahasa jenis produktif dalam 

pemerolehan atau belajar suatu bahasa. Pada peristiwa komunikasi, sering kali 

beberapa jenis keterampilan berbahasa digunakan secara bersama-sama guna 

mencapai tujuan komunikasi. 

Keterampilan berbahasa pada anak perlu dikembangkan sejak dini.  

Keterampilan berbahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam 

berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Keempat keterampilan 

berbahasa dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan seseorang dalam bersosialisasi 

atau berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, penelitian ini 

menitikberatkan pada peningkatan keterampilan berbahasa peserta didik di tingkat 

sekolah dasar. Keterampilan berbahasa yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak menjadi dasar dalam 

mempelajari keterampilan berbahasa lainnya. 
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2.1.9 Keterampilan Menyimak 

Keterampilan berbahasa adalah salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan dalam berkomunikasi. Mulyati, dkk (2009: 1.5) menjelaskan bahwa 

keberhasilan komunikasi bergantung pada proses encoding dan decoding. Proses 

encoding menurut Mulyati, dkk (2009: 1.3) “Pengirim pesan aktif memilih pesan 

yang akan disampaikan, memformulasikannya dalam wujud lambang-lambang 

berupa bunyi/ tulisan”. Lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan pada proses 

encoding tersebut disampaikan kepada penerima pesan sehingga terjadi proses 

decoding. Proses decoding menurut Mulyati, dkk (2009: 1.3) “Penerima pesan 

aktif menerjemahkan lambang-lambang berupa bunyi/ tulisan menjadi makna 

sehingga pesan dapat diterima secara utuh. Pengirim dan penerima pesan yang 

terlibat dalam komunikasi harus memiliki keterampilan. Pengirim pesan harus 

memiliki keterampilan dalam memilih lambang-lambang bahasa yang tepat sesuai 

dengan konteks komunikasi. Penerima pesan pun harus terampil dalam memberi 

makna terhadap bentuk-bentuk bahasa yang telah disampaikan. Proses encoding 

dan decoding sangat diperlukan dalam menyimak. Seseorang dapat dikatakan 

terampil menyimak apabila memiliki kemampuan dalam menafsirkan makna 

bunyi bahasa yang disampaikan oleh pembicara.  

Menurut Tarigan (1990: 5) dalam Suwandi (2008: 8 - 9), “Menyimak 

adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, 

mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang 

terkandung di dalamnya”. Menyimak melibatkan pendengaran, penglihatan, 

penghayatan, ingatan, pengertian, bahkan situasi yang menyertai bunyi. Bahasa 

yang disimak pun harus diperhitungkan dalam menentukan maknanya.  
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Menyimak dalam KTSP digunakan istilah mendengarkan. Menyimak 

dalam kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan berbahasa yang sangat penting. 

Informasi dapat diperoleh melalui menyimak untuk menambah wawasan 

pengetahuan dan pengalaman tentang kehidupan. Keterampilan mendengarkan/ 

menyimak menurut Mulyati, dkk (2009: 1.10) adalah keterampilan memahami 

bahasa lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, mendengarkan bukan 

sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melainkan sekaligus memahaminya. 

Berdasarkan dua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan mengenai 

pengertian menyimak. Menyimak adalah proses yang mencakup mendengarkan, 

mengamati, menghayati, dan memahami bahasa lisan. Menyimak digunakan 

untuk memperoleh informasi serta menangkap isi, pesan, atau makna bahan 

simakan yang telah disampaikan oleh pembicara. 

Menyimak merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian penuh. 

Menyimak berbeda dengan mendengar dan mendengarkan. Pada kegiatan 

mendengar terdapat unsur ketidaksengajaan. Kegiatan mendengarkan adalah 

kegiatan yang sengaja dilakukan tetapi belum diikuti unsur pemahaman. Kegiatan 

menyimak mencakup kegiatan mendengar, mendengarkan, dan disertai usaha 

untuk memahami bahan simakan. Oleh karena itu, dalam kegiatan menyimak 

terdapat unsur kesengajaan, perhatian, dan pemahaman. Tujuan utama menyimak 

adalah untuk menangkap dan memahami pesan, ide, atau gagasan yang terdapat 

dalam bahan simakan. Logan (1972) dalam Tarigan (2008: 60) menyatakan bahwa 

tujuan menyimak beraneka ragam. Tujuan-tujuan tersebut antara lain: 

(1) menyimak agar dapat memperoleh pengetahuan dari bahan 

ujaran pembicara, (2) menyimak dengan penekanan pada 

penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diperdengarkan 

(terutama sekali dalam bidang seni), (3) menyimak dengan maksud 
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dapat menilai sesuatu yang disimak (baik-buruk, indah-jelek, tepat-

tidak tepat, serta logis dan tidak logis, dll), (4) menyimak agar 

dapat menikmati serta dapat menghargai sesuatu yang disimaknya 

itu (misalnya, pembicaraan cerita, pembicaraan puisi, musik dan 

lagu), (5) menyimak agar dapat mengkomunikasi ide-ide, gagasan-

gagasan ataupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan 

lancar dan tepat, (6) menyimak dengan maksud dan tujuan agar 

dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, mana bunyi yang 

membedakan arti dan yang tidak membedakan arti, (7) menyimak 

agar dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, (8) 

Menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau 

pendapat yang selama ini diragukan. 

Menyimak merupakan kegiatan yang memerlukan tahapan. Tahapan-

tahapan tersebut harus dilalui secara berurutan agar dapat memahami dan 

menanggapi isi bahan simakan. Menurut Tarigan (2008: 63) ada lima tahapan 

dalam menyimak agar kita dapat memahami isi simakan yaitu: 

(1) mendengarkan artinya dalam tahap ini kita baru mendengar 

segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas 

pembicaraannya, (2) memahami artinya setelah kita mendengar 

maka ada keinginan untuk mengerti atau memahami dengan baik 

isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara, (3) 

menginterprestasi artinya seorang penyimak belum puas kalau 

mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara, dia ingin 

menafsirkan atau menginterprestasikan isi pembicaraan, (4) 

mengevaluasi artinya pada tahap ini penyimak mulai menilai atau 

mengevaluasi pendapat pembicara, (5) menanggapi artinya 

penyimak menyerap serta menerima gagasan atau ide yang 

dibicarakan oleh pembicara. 

Kelima tahapan tersebut harus dilalui secara berurutan. Apabila menyimak 

hanya melalui tiga tahap, maka daya simak akan kurang maksimal. Oleh karena 

itu, kelima tahap tersebut harus dilalui agar dapat memahami dan menanggapi isi 

simakan. 

Proses menyimak merupakan proses interaktif yang mengubah bahasa 

lisan menjadi makna dalam pikiran. Menyimak tidak hanya sekedar 
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mendengarkan. Mendengar merupakan komponen integral dalam menyimak. 

Kegiatan berpikir atau menangkap makna dari apa yang didengar merupakan 

bagian dari proses menyimak. Menurut Faris (1993: 154) dalam Mulyati, dkk 

(2009: 2.4) menguraikan proses menyimak atas tiga tahapan yaitu: 

Pertama, menerima masukan auditori (auditory input). Penyimak 

menerima pesan lisan. Mendengar pesan saja tidak menjamin 

berlangsungnya pemahaman. Kedua, memperhatikan masukan 

auditori. Penyimak berkonsentrasi (secara fisik dan mental) pada 

apa yang disajikan penutur. Ketiga, menafsirkan dan berinteraksi 

dengan masukan auditori. Penyimak tidak sekedar mengumpulkan 

dan menyimpan pesan, tetapi juga mengklasifikasi, 

membandingkan, dan menghubungkan pesan dengan pengetahuan 

awal (previous knowledge). Penyimak juga menggunakan strategi 

prediksi-konfirmasi secara tepat. 

2.1.10 Pembelajaran Menyimak di Sekolah Dasar 

Menurut Suwandi (2007: 35) berdasarkan standar isi bidang studi bahasa 

Indonesia SD/MI Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), bahasa 

memiliki peranan. Bahasa memiliki peranan sentral dalam perkembangan 

intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Bahasa juga merupakan 

penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran 

bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan 

budaya orang lain. Selain itu, pembelajaran bahasa membantu peserta didik dalam 

mengemukakan gagasan dan perasaan serta dapat berpartisipasi dalam 

masyarakat.  Peserta didik diharapkan dapat menemukan serta menggunakan 

kemampuan analisis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi peserta didik. Peserta didik dapat berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar baik secara lisan maupun tulis, serta 
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menumbuhkan kesastraan manusia Indonesia. Ruang lingkup mata pelajaran 

bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan 

bersastra. Kemampuan tersebut meliputi aspek mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis. Pembelajaran menyimak pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia untuk jenjang pendidikan SD/MI kelas IV semester II tercantum pada 

standar isi. Standar isi mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut disajikan pada 

tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Standar Isi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV Semester II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Mendengarkan 
5. Mendengarkan pengumuman dan 

pembacaan pantun. 

 
5.1 Menyampaikan kembali isi pengumuman 

yang dibacakan. 
5.2 Menirukan pembacaan pantun anak dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. 

Berbicara 
6. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

informasi dengan berbalas pantun dan 
bertelepon. 

 
6.1 Berbalas pantun dengan lafal dan intonasi 

yang tepat. 
6.2 Menyampaikan pesan yang diterima melalui 

telepon sesuai dengan isi pesan. 

Membaca 
7. Memahami teks melalui membaca 

intensif, membaca nyaring, dan membaca 
pantun. 

 
7.1 Menemukan kalimat utama pada tiap 

paragraf melalui membaca intensif. 
7.2 Membaca nyaring suatu pengumuman 

dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
7.3 Membaca pantun anak secara berbalasan 

dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

Menulis 
8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

informasi, secara tertulis dalam bentuk 
karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

 
8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik 

sederhana dengan memperhatikan 
penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, 
tanda koma, dll.). 

8.2 Menulis pengumuman dengan bahasa yang 
baik dan benar serta memperhatikan 
penggunaan ejaan. 

8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang 
berbagai tema (persahabatan, ketekunan, 
kepatuhan, dll.) sesuai dengan ciri-ciri 
pantun.  

Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai 

oleh manusia sebelum menguasai keterampilan berbahasa lain. Komunikasi yang 

pertama kali dikuasai oleh manusia adalah mendengarkan, bahkan ketika manusia 

masih berada di dalam kandungan. Setelah manusia lahir, manusia mulai 
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mengenal dan meniru bahasa lisan yang ada di sekitarnya melalui menyimak. 

Kemampuan berbahasa anak akan terus berkembang dan berlanjut sampai berada 

di jenjang pendidikan bahkan sampai dewasa. 

Perkembangan bahasa termasuk keterampilan menyimak sangat 

dipengaruhi oleh lingkungannya. Bahasa pertama yang dikenal anak dan 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa ibu atau bahasa daerah. 

Namun ketika anak mulai bersekolah di sekolah dasar, anak harus menggunakan 

bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, guru harus mengenalkan 

dan membiasakan peserta didik berbahasa Indonesia sejak berada di sekolah 

dasar. Hal itu dilakukan agar peserta didik dapat dengan mudah memperkaya kosa 

kata dan mengenal aturan berbahasa. 

Pada pembelajaran menyimak, guru dituntut memberikan peluang kepada 

peserta didik untuk mengungkapkan pendapat dan perasaannya. Pemberian 

kesempatan kepada peserta didik untuk saling menyampaikan pendapat secara 

lisan diperoleh melalui diskusi. Menurut Setianingrum (2015), keberhasilan 

pembelajaran menyimak dipengaruhi oleh dua kondisi yaitu: 

(1) guru memberikan teladan sebagai penyimak yang kritis dan 

pembicara yang efektif dan menggunakan strategi yang efektif 

pula, (2) setiap siswa yang berpartisipasi dalam diskusi memiliki 

informasi tertentu yang akan disampaikan kepada teman-temannya. 

Saling memberikan dan menerima informasi, pendapat, atau 

gagasan merupakan faktor utama untuk mencapai keberhasilan 

dalam diskusi. Siswa juga perlu memberikan dan menerima saran. 

2.1.11 Pengumuman 

Pengumuman merupakan salah satu media yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Nur’aini dan Indriyani (2008: 

101) menjelaskan bahwa pengumuman adalah proses atau cara, perbuatan 
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mengumumkan. Pengumuman dapat pula disebut dengan pemberitahuan. 

Pengumuman bersifat umum, artinya isi pengumuman untuk diketahui oleh 

banyak orang. Pengumuman dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 

Pengumuman dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Isi atau informasi 

yang akan disampaikan dalam membuat pengumuman harus mudah dipahami 

karena untuk diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, dalam membuat 

pengumuman perlu memperhatikan hal-hal berikut: (1) kepada siapa 

pengumuman ditujukan, (2) berita atau informasi apa yang disampaikan, (3) 

keterangan waktu pembuatan pengumuman, (4) pembuat pengumuman, lembaga 

atau nama terang. 

Pengumuman sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pengumuman 

berdasarkan sifat dan asalnya dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: (1) 

pengumuman lisan, (2) pengumuman tertulis, (3) pengumuman dari instansi dan 

surat pengumuman bukan instansi. Pengumuman lisan yaitu pengumuman yang 

disampaikan secara langsung. Pengumuman lisan dapat disampaikan melalui 

pesawat telepon, atau pengeras suara (sound system). Pengumuman tertulis yaitu 

pengumuman dalam bentuk tulisan. Pengumuman tertulis disampaikan melalui 

telegram, surat kabar, majalah, papan pengumuman, dan lain sebagainya. 

Pengumuman yang berasal dari instansi merupakan pengumuman yang dibuat 

oleh organisasi atau lembaga resmi negara, misalnya instansi pemerintahan. 

Pengumuman bukan dari instansi merupakan pengumuman yang berasal dari 

organisasi atau lembaga nonpemerintahan, misalnya perusahaan swasta, karang 

taruna, dan lain sebagainya. 

Pengumuman secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu: 

(1) pengumuman resmi, dan (2) pengumuman pribadi. Pengumuman resmi 
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merupakan pengumuman yang isinya berkaitan dengan kepentingan organisasi/ 

instansi atau layanan masyarakat. Pengumuman pribadi merupakan pengumuman 

yang isinya berkaitan dengan kepentingan pribadi/ keluarga. 

Isi pengumuman merupakan hal utama atau inti dari informasi yang 

disampaikan. Pengumuman dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. 

Menurut Nur’aini dan Indriyani (2008: 101), jenis-jenis pengumuman berdasarkan 

isi yaitu: (1) laporan kegiatan atau acara, (2) berita pernikahan, ulang tahun, 

kelahiran, dan peresmian, (3) berita duka, (4) pengumuman pemenang, (5) 

lowongan pekerjaan atau penerimaan siswa baru, (6) pemberitahuan dari intansi 

pemerintahan, (7) iklan, (8) pengumuman orang hilang. 

Laporan kegiatan atau acara merupakan pengumuman tentang rincian 

kegiatan yang akan dilaksanakan atau menyampaikan hasil kegiatan. Contoh 

pengumuman laporan kegiatan atau acara misalnya kegiatan kerja bakti, 

pengumuman lomba puisi, hasil rapat tahunan koperasi, dan lain sebagainya. 

Berita pernikahan, ulang tahun, kelahiran, peresmian adalah pengumuman atau 

undangan yang berisi pemberitahuan acara pernikahan, kelahiran, atau peresmian 

tempat. Berita duka merupakan pengumuman yang menginformasikan tentang 

kematian seseorang. Pengumuman pemenang merupakan pengumuman yang 

menginformasikan pemenang pada kegiatan atau lomba tertentu. Lowongan 

pekerjaan adalah pengumuman tentang lapangan pekerjaan yang membutuhkan 

tenaga kerja pada bidang tertentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. 

Pengumuman penerimaan siswa baru merupakan pengumuman yang berasal dari 

sekolah tentang pendaftaran siswa pada tahun ajaran baru. Pemberitahuan dari 

instansi merupakan pengumuman yang dibuat oleh organisasi atau lembaga resmi 
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negara, misalnya instansi pemerintahan. Contoh pemberitahuan dari instansi 

misalnya surat pemberlakuan peraturan pemerintah, surat lelang, dan lain 

sebagainya. Iklan adalah penawaran produk, barang, atau jasa yang dimaksudkan 

agar para pembaca tertarik. Pengumuman orang hilang adalah pengumuman yang 

menginformasikan adanya orang hilang/ sedang dicari. Pengumuman orang hilang 

biasanya memuat foto, ciri-ciri orang yang sedang dicari, kapan terakhir kali 

dijumpai, alamat dan nomor yang dapat dihubungi. 

2.1.12 Model Pembelajaran 

Proses belajar mengajar merupakan inti kegiatan pendidikan di sekolah. 

Guru memiliki tugas serta peran untuk menguasai dan mengembangkan materi 

pembelajaran. Tugas serta peran lain guru yaitu merencanakan dan menyiapkan 

pelajaran, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan peserta didik. Hal tersebut 

dilakukan guru agar tujuan pendidikan dan pembelajaran tercapai dengan baik. 

Oleh karena itu, guru perlu memahami karakteristik materi, peserta didik, dan 

metodologi pembelajaran dalam proses pembelajaran terutama pemilihan model-

model pembelajaran yang sesuai. 

Model pembelajaran menurut Uno dan Mohamad (2012: 219)  merupakan 

pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai kompetensi atau tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Joyce dan Weil (1980: 1) dalam Uno dan 

Mohamad (2012: 219) berpendapat “Model pembelajaran adalah suatu rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain”. 
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Suprijono (2013: 45 - 46) menyatakan bahwa model pembelajaran 

merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi 

pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap 

implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di kelas. 

Model pembelajaran dapat pula diartikan sebagai pola yang digunakan untuk 

penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru di 

kelas. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka model pembelajaran adalah 

pola terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal tersebut disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik, guru, materi, dan fasilitas media pembelajaran. 

2.1.13 Model Pembelajaran Course Review Horay 

Model pembelajaran Course Review Horay merupakan salah satu 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 

dilakukan secara berkelompok. Peserta didik saling berinteraksi dan bekerja sama 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Slavin (1990: 2) dalam Warsono 

dan Hariyanto (2013: 175) menyatakan “Cooperative learning refers to a variety 

of teaching methods in which students work in small groups to help one another 

learn academic content.”. Pendapat tersebut bila diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia adalah “Pembelajaran kooperatif mengacu kepada bermacam jenis 

metode pengajaran dalam, dimana para siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk 

saling membantu satu sama lain dalam mempelajari bahan ajar.” 

Berdasarkan pengertian pembelajaran kooperatif tersebut, maka melalui 

model pembelajaran Course Review Horay diharapkan dapat membangkitkan 

suasana pembelajaran menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Suasana tersebut 
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tercipta karena adanya kerja sama di dalam kelompok. Suasana kelas yang 

mendukung pembelajaran tentunya dapat meningkatkan pemahaman, aktivitas 

serta hasil pembelajaran. 

Model pembelajaran Course Review Horay dalam aplikasinya tidak hanya 

menginginkan peserta didik untuk belajar keterampilan dan isi akademik. 

Suprijono (2013: 129) berpendapat “Course Review Horay sebagai salah satu 

proses learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live 

together untuk mendorong terciptanya kebermaknaan belajar bagi peserta didik”. 

Huda (2013: 230) menjelaskan bahwa Course Review Horay berusaha 

menguji pemahaman siswa dalam menjawab soal, dimana jawaban soal tersebut 

dituliskan pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor. Siswa atau 

kelompok yang memberi jawaban benar harus langsung berteriak “horee!!” atau 

menyanyikan yel-yel kelompoknya. Model ini juga membantu siswa untuk 

memahami konsep dengan baik melalui diskusi kelompok. Langkah-langkah 

model pembelajaran Course Review Horay menurut Aqib (2013: 28 – 29) adalah 

sebagai berikut: 

(1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

(2) Guru mendemonstrasikan/ menyajikan materi. 

(3) Memberikan kesempatan kepada siswa tanya jawab. 

(4) Untuk menguji pemahaman, siswa disuruh membuat kotak 9/ 16/ 25 sesuai 

dengan kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai dengan selera masing-

masing siswa. 

(5) Guru membaca soal secara acak dan siswa menulis jawaban di dalam kotak 

yang nomornya disebutkan guru dan langsung didiskusikan, kalau benar diisi 

tanda benar (√) dan salah diisi tanda silang (x). 
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(6) Siswa yang sudah mendapat tanda (√) vertikal, horizontal, atau diagonal 

harus berteriak horay atau yel-yel lainnya. 

(7) Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay yang diperoleh. 

(8) Penutup. 

Menyimak pengumuman dengan menerapkan model Course Review 

Horay akan sangat membantu peserta didik dalam memahami bahan simakan. 

Pada penerapan model Course Review Horay membutuhkan lembar kerja yang 

disebut kotak kerja. Kotak kerja digunakan untuk menguji pemahaman peserta 

didik terhadap pengumuman yang telah dibacakan. Kotak kerja memudahkan 

peserta didik dalam menuliskan pokok-pokok pengumuman atau jawaban 

berdasarkan soal yang diberikan guru. Peserta didik secara berkelompok 

mendiskusikan pokok-pokok pengumuman atau jawaban yang tepat. Pokok 

pengumuman atau jawaban tersebut dituliskan pada kolom-kolom yang telah 

dibuat oleh peserta didik sesuai dengan nomor soal. Jawaban yang benar diberi 

tanda benar (√) sedangkan jawaban salah diberi tanda silang (x) pada masing-

masing kolom sesuai nomor soal. Kelompok yang mendapat tanda benar (√) 

secara vertikal, horizontal, atau diagonal, berhak berteriak “horee!!”. Berikut ini 

adalah contoh kotak kerja yang digunakan dalam penerapan model Course Review 

Horay. 

 

Gambar 2.1. Kotak Kerja Course Review Horay 
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Penerapan setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Berikut ini Huda (2013: 231) menjabarkan kelebihan 

dan kekurangan Course Review Horay, antara lain: 

(1) Kelebihan: strukturnya yang menarik dan dapat mendorong 
siswa untuk dapat terjun ke dalamnya, metode yang tidak monoton 
karena diselingi dengan hiburan, sehingga suasana tidak 
menegangkan, semangat belajar yang meningkat karena suasana 
pembelajaran berlangsung menyenangkan, skill kerja sama 
antarsiswa yang semakin terlatih. (2) Kekurangan: penyamarataan 
nilai antarsiswa pasif dan aktif, adanya peluang curang, beresiko 
menggangu suasana belajar kelas lain. 

Struktur model Course Review Horay yang menarik dapat memacu 

keaktifan peserta didik untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Metode yang 

digunakan dalam menerapkan model Course Review Horay tidak monoton. 

Peserta didik tidak hanya terpusat materi yang disampaikan guru dan diskusi 

kelompoknya. Mereka berlomba-lomba dalam menyerukan kata “horee!!” untuk 

menjadi kelompok terbaik ketika jawaban dalam diskusi kelompoknya benar. 

Seruan kata “horee!!” akan menghilangkan ketegangan peserta didik sehingga 

pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Model tersebut dapat melatih keahlian 

(skill) peserta didik dalam bekerja sama melalui diskusi kelompok. Model Course 

Review Horay juga memiliki kekurangan dalam penerapannya. Menilai keaktifan 

peserta didik ketika pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Course 

Review Horay bukanlah hal yang mudah. Peserta didik secara keseluruhan terlihat 

aktif tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat peserta didik yang kurang 

berpartisipasi dalam kelompok. Tindakan curang pun dapat terjadi apabila guru 

kurang mengawasi jalannya diskusi kelompok. Kekurangan lain dalam penerapan 

model Course Review Horay ini yaitu dapat menggangu suasana belajar kelas 
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lain. Seruan kata “horee!!” dari masing-masing kelompok dapat menimbulkan 

kegaduhan apabila tidak dikondisikan dengan baik oleh guru. 

2.2 Kajian Empiris 

Pada bagian ini mengemukakan tentang penelitian terdahulu yang relevan 

atau mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa 

penelitian di bidang pendidikan yang telah dilakukan dapat dijadikan acuan dalam 

penelitian ini. Penelitian yang menjadi acuan berkaitan dengan penerapan model 

Course Review Horay. Penelitian yang mendukung pada penilitian ini dilakukan 

oleh Anggraeni (2011), Purwasih (2013), Rosyadi (2013). Penelitian tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

Anggraeni (2011) melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Course Review Horay pada Siswa Kelas IV SD Negeri Sekaran 

01 Semarang”. Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pada 

keterampilan guru, aktivitas dan hasil belajar siswa. Peningkatan keterampilan 

guru ditunjukkan oleh skor rata-rata pada siklus I sebesar 2,6. Pada siklus II 

menjadi 3,2 dan pada siklus III menjadi 3,8. Aktivitas siswa  dalam  pembelajaran  

juga  mengalami  peningkatan,  diantaranya siswa lebih antusias dan lebih aktif 

dalam pembelajaran. Peningkatan ini terlihat pada skor rata-rata pada siklus I 

sebesar 2,3, skor rata-rata siklus II menjadi 2,6, skor rata-rata siklus III mencapai 

3,5. Hasil  belajar  siswa  tersebut menunjukkan adanya peningkatan. Persentase 

ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 44%, pada  siklus II sebesar 67%, dan 

pada siklus III  sebesar  93%.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  

kualitas  pembelajaran  IPS mengalami peningkatan. 



43 

 

 

4
3
 

Purwasih (2013) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model 

Course Review Horay dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Pokok 

Peristiwa Alam Kelas V MIN Tunggangri Kalidawir, Tulungagung Tahun 

Pelajaran 2013”. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 78, 13 dan 

pada siklus II sebesar 99,30. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model Course Review Horay dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

Rosyadi (2013) melakukan penelitian eksperimen dengan judul 

“Keefektifan Model Pembelajaran Course Review Horay terhadap Aktivitas dan 

Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V SD Negeri Langgen Tahun Ajaran 2012/2013”. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil uji hipotesis aktivitas belajar siswa 

dengan rumus independent sample t test menunjukkan bahwa thitung sebesar 2,601 

dan ttabel sebesar 2,013 (thitung > ttabel), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan aktivitas belajar PKn siswa 

kelas V antara yang memperoleh model pembelajaran Course Review Horay 

dengan menggunakan model konvensional. Hasil uji hipotesis untuk hasil belajar 

siswa menunjukkan bahwa thitung sebesar 2,674 dan ttabel sebesar 2,013 (thitung > 

ttabel), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan hasil belajar PKn siswa kelas V antara yang 

memperoleh pembelajaran model kooperatif tipe Course Review Horay dengan 

menggunakan model konvensional. Hasil dan aktivitas belajar siswa melalui 

penerapan model pembelajaran konvensional Course Review Horay terbukti lebih 

baik dari pada penerapan pembelajaran konvensional. 

Ketiga penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena terdapat 

kesamaan yaitu menggunakan model Course Review Horay untuk menyelesaikan 
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permasalahan dalam pembelajaran. Meskipun penelitian terdahulu memiliki 

kesamaan tetapi terdapat perbedaan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian 

selanjutnya. Perbedaan tersebut yaitu peneliti, subjek penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, dan aspek yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

peneliti melakukan penelitian untuk meningkatkan pembelajaran menyimak 

pengumuman pada peserta didik kelas IV B SD Negeri Kalisube Banyumas. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang inovasi 

pembelajaran khususnya dengan menggunakan model Course Review Horay. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Tercapainya tujuan pembelajaran pada masing-masing mata pelajaran 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

adalah cara guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ada kecenderungan 

pembelajaran saat ini masih konvensional dan berpusat pada guru (teacher 

centered). Pembelajaran yang dilakukan dengan bercerita atau berceramah 

berdampak pada tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran 

masih tergolong rendah. Pembelajaran semacam itu akan membuat peserta didik 

kurang tertarik dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut juga 

berakibat pada rendahnya hasil belajar peserta didik. Winataputra (1997: 55) 

dalam Uno dan Mohamad (2012: 135) mengemukakan “Kurangnya motivasi 

belajar pada diri siswa sebagai peserta didik disebabkan oleh pembelajaran yang 

disajikan selama ini cenderung tekstual saja”. 

Kondisi sebelum dilaksanakannya penelitian, proses pembelajaran bahasa 

Indonesia yang berlangsung di kelas IV B SD Negeri Kalisube Banyumas masih 
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berupa ceramah, bercerita, dan penugasan. Pembelajaran yang kurang melibatkan 

peserta didik ini menjadikan peserta didik mudah merasa bosan dan kurang 

memperhatikan materi yang disampaikan. Hal tersebut berpengaruh pada 

pencapaian tujuan serta hasil belajar. Sering kali peserta didik hanya diberi 

penjelasan mengenai pengumuman secara singkat. Peserta didik membaca sendiri 

teks pengumuman yang terdapat pada buku. Peserta didik juga hanya 

mendengarkan pengumuman yang dibacakan guru tanpa mengerti inti 

pengumuman tersebut. Hal ini menjadikan guru kurang memberikan peluang 

kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuannya dan berinteraksi dengan 

teman sebayanya. Hasil belajar yang diperoleh sebagian besar peserta didik pun 

belum dapat mencapai KKM. 

Permasalahan tersebut menimbulkan sebuah pemikiran untuk 

menggunakan model Course Review Horay pada tindakan penelitian. Secara 

rasional, penerapan model Course Review Horay dalam materi menyimak 

pengumuman dapat meningkatkan pembelajaran. Model dengan bentuk permainan 

ini memungkinkan peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok. Model ini 

dapat menghilangkan kejenuhan dalam pembelajaran dan meningkatkan semangat 

belajar peserta didik. 

Pemerolehan informasi pada materi pengumuman didapatkan peserta didik 

melalui menyimak. Informasi diperoleh dengan memahami intisari dari 

penyampaian pesan baik secara lisan maupun tertulis. Proses pembelajaran ini 

akan lebih menarik bagi peserta didik apabila menggunakan model Course Review 

Horay. Model tersebut memadukan antara belajar berpikir kritis dan permainan 

yang kompetitif positif. 
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Kondisi yang diharapkan setelah terlaksananya penelitian dengan 

menerapkan model Course Review Horay yaitu guru lebih mampu menghidupkan 

suasana pembelajaran. Minat belajar peserta didik akan terangsang sehingga hasil 

belajar yang diperoleh pun akan lebih meningkat. Berdasarkan penjabaran 

kerangka berpikir tersebut, maka dapat dibuat bagan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

Gambar 2.2. Bagan Kerangka Berpikir 

2.4    Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian empiris dan kerangka berpikir maka peneliti 

merumuskan hipotesis tindakan yaitu “model Course Review Horay diduga dapat 

meningkatkan pembelajaran menyimak pengumuman pada peserta didik kelas IV 

B SD Negeri Kalisube Banyumas”.  

Guru masih menggunakan 
model pembelajaran 

konvensional sehingga 
berdampak pada: 

1. Aktivitas dan antusias 

peserta didik rendah 
dalam mengikuti 

pembelajaran tergolong 

kurang. 
2. Hasil belajar sebagian 

besar peserta didik belum 

mencapai KKM. 

Tindakan Penelitian Kondisi Setelah Peneitian 

Setelah menerapkan model 
Course Review Horay  

1. Aktivitas guru meningkat. 
2. Aktivitas peserta didik 

meningkat. 

3. Hasil belajar meningkat. 

Kondisi Sebelum Penelitian 

Penerapan model Course Review 

Horay pada mata pelajaran bahasa 
Indonesia materi menyimak 

pengumuman dilakukan dengan 

langkah-langkah berikut: 
1. Guru menyampaikan 

kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Guru mendemonstrasikan/ 
menyajikan materi. 

3. Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

bertanya. 

4. Guru membagi peserta didik ke 

dalam beberapa kelompok 
secara heterogen. 

5. Guru menyampaikan langkah 

kerja dalam kelompok dengan 
menggunakan model Course 

Review Horay. 

6. Guru membacakan sebuah 
pengumuman, dan peserta didik 

menyimak dengan seksama. 

7. Guru bersama peserta didik 
membuat kesimpulan. 

8. Penutup. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menurut Sugiyono (2013: 3) adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada bab ini akan 

dikemukakan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. 

Metode penelitian diuraikan dalam subbab yang meliputi: (1) rancangan 

penelitian, (2) prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif, (3) siklus 

penelitian, (4) subjek penelitian, (5) tempat dan waktu penelitian, (6) faktor yang 

diselidiki, (7) data penelitian, (8) teknik pengumpulan data, (9) instrumen 

penelitian, (10) teknik analisis data, serta (11) indikator keberhasilan. Uraian 

selengkapnya dapat dibaca pada penjelasan berikut. 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan ini berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Arikunto, dkk (2010: 3) menjelaskan “Penelitian tindakan kelas merupakan 

pencermatan dalam bentuk tindakan terhadap kegiatan belajar yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan”. Purwadi (1999) 

dalam Paizaluddin dan Ermalinda (2013: 7) mengemukakan “Penelitian tindakan 

kelas adalah suatu bentuk penelitian yang dilaksanakan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas pokoknya, yaitu mengelola pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar (KBM) dalam arti luas”. 

Penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian kolaboratif. Penelitian 

kolaboratif menurut Arikunto, dkk (2010: 17) adalah penelitian tindakan yang
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dilakukan secara berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan 

pihak yang mengamati tindakan. Penelitian yang dilakukan di SD Negeri Kalisube 

Banyumas ini, peneliti berkolaborasi dengan guru kelas IV B. Pihak yang 

melakukan tindakan adalah guru itu sendiri, sedangkan yang melakukan 

pengamatan terhadap proses tindakan adalah peneliti. 

Peneliti dalam PTK kolaboratif berperan sebagai pemberi ide, saran, dan 

masukan. Hal tersebut dilakukan dalam penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Peneliti memberikan ide berupa penggunaan model Course Review 

Horay untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada pelaksanaan 

pembelajaran, peneliti berperan sebagai pengamat. Peneliti mengamati guru kelas 

dalam melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model Course Review 

Horay. 

Peneliti akan melaksanakan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar 

dengan menggunakan model Course Review Horay. Model tersebut diterapkan 

dalam materi menyimak pengumuman pada peserta didik kelas IV B SD Negeri 

Kalisube Banyumas. Penelitian akan dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus I 

terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan pertama pada siklus I digunakan untuk 

pelaksanaan pembelajaran.  Pertemuan kedua pada siklus I digunakan untuk 

pelaksanaan pembelajaran beserta tes formatif.  Sikus II terdiri dari dua 

pertemuan. Pertemuan pertama pada siklus II digunakan untuk pelaksanaan 

pembelajaran. Pertemuan kedua pada siklus II digunakan untuk pelaksanaan 

pembelajaran beserta tes formatif. 

Arikunto, dkk (2010: 16), secara garis besar memaparkan bahwa terdapat 

empat tahapan dalam siklus penelitian tindakan kelas yang lazim digunakan yaitu: 
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(1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Penjelasan 

mengenai keempat tahapan atau prosedur tersebut sebagai berikut. 

Perencanaan (planning) menurut Arikunto, dkk (2010: 17) adalah tahap 

berupa menyusun rancangan tindakan yang menjelaskan apa, mengapa, kapan, di 

mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Peneliti perlu 

merumuskan masalah, tujuan, hipotesis tindakan, dan menyiapkan perangkat 

pembelajaran pada tahap perencanaan ini. Kegiatan yang dilakukan dalam 

perencanaan tindakan yaitu menyusun rancangan sesuai dengan identifikasi 

masalah dan alternatif pemecahan masalah. Pada penelitian ini, rancangan yang 

disusun mengacu pada model Course Review Horay. Selanjutnya peneliti 

merancang tindakan yang dilakukan dalam penelitian. Tindakan tersebut meliputi 

mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, media, LKS, menyusun kisi-

kisi, tes formatif, dan lembar pengamatan. 

Pelaksanaan tindakan (action) merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto, dkk 2010: 18). Pada tahapan 

ini, guru kelas melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perencanaan. 

Guru menerapkan model Course Review Horay dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik kelas IV B SD Negeri 

Kalisube Banyumas. Model tersebut diterapkan pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia materi menyimak pengumuman. 

Pengamatan (observing) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengamat 

untuk mengamati suatu hal. Pengamatan mengkaji secara menyeluruh untuk 

mengukur seberapa jauh akibat tindakan dalam mencapai sasaran. Pada tahap ini, 

peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan 
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terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan 

dengan menggunakan instrumen observasi. Kegiatan pengamatan pada penelitian 

difokuskan untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar peserta didik serta 

performansi guru. 

Arikunto (2010: 19) berpendapat bahwa refleksi (reflection) merupakan 

kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Maksud dari 

tahapan ini adalah untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah 

dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi 

guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Kegiatan refleksi ini dilakukan oleh 

peneliti setelah selesai melakukan tindakan. Hal tersebut dilakukan untuk 

menemukan hal-hal yang sudah sesuai dengan rancangan dan mengetahui secara 

cermat mengenai hal-hal yang masih perlu diperbaiki. 

3.2 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Kolaboratif 

Penelitian kolaboratif menurut Arikunto, dkk (2010: 17) adalah penelitian 

tindakan yang dilakukan secara berpasangan antara pihak yang melakukan 

tindakan dan pihak yang mengamati tindakan. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

memerlukan adanya kerja sama dengan pihak-pihak lain. Pihak-pihak tersebut 

menurut Paizaluddin dan Ermalinda (2013: 44) antara lain atasan, teman sejawat 

atau kolega, mahasiswa, dan sebagainya. Peneliti tidak hanya sebagai pengamat, 

tetapi juga terlibat langsung dalam proses, situasi, dan kondisi. Menurut Winter 

(1996: 108) dalam Paizaluddin dan Ermalinda (2013: 44) “Bentuk kerja sama atau 

kolaborasi di antara para anggota situasi dan kondisi itulah yang menyebabkan 

suatu proses dapat berlangsung”. 
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Susilo (2003) dalam Paizaluddin dan Ermalinda (2013: 78 - 83) 

menyatakan bahwa dalam melaksanakan PTK ada beberapa langkah terperinci. 

Langkah yang seharusnya diikuti oleh peneliti/ guru yaitu: (1) adanya ide awal, 

(2) prasurvei atau temuan awal, (3) diagnosis, (4) perencanaan, (5) implementasi 

tindakan, (6) observasi, (7) refleksi, (8) membuat laporan dan kepada siapa hasil 

PTK dilaporkan. Uraian selengkapnya dapat dibaca pada penjelasan berikut. 

3.2.1 Adanya Ide Awal 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan memunculkan gagasan-gagasan 

atau ide-ide. Gagasan atau ide tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan. Pada 

umumnya ide awal PTK berasal dari permasalahan yang terjadi di dalam kelas. 

Ide awal tersebut adalah upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi 

permasalahan dengan menerapkan PTK. 

Penelitian dilaksanakan agar terjadi perubahan dan perbaikan dalam kelas. 

Pelaksanaan perbaikan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi 

di dalam kelas. Situasi dan kondisi tersebut dapat berupa kompetensi guru, 

karakteristik peserta didik, serta sarana dan prasarana yang menunjang 

pembelajaran. 

Guru harus memiliki kompetensi yang cukup dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran. Penelitian dilakukan agar dapat meningkatkan 

kompetensi guru sebagai pengajar dan pembelajar. Pelaksanaan perbaikan juga 

harus memperhatikan karakteristik peserta didik dari segi kuantitas dan kualitas. 

Kuantitas peserta didik dapat diamati berdasarkan jumlah peserta didik di dalam 

kelas. Sedikit atau banyaknya jumlah peserta didik di dalam kelas akan 
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mempengaruhi perlakuan penelitian yang akan dilaksanakan. Kualitas peserta 

didik dapat diamati berdasarkan usia, keadaan fisik, keadaan emosional, dan 

tingkat kecerdasan. Sarana dan prasarana dalam kelas yang menunjang akan 

sangat berpengaruh terhadap pembelajaran dan pelaksanaan tindakan. 

3.2.2 Prasurvei 

Paizaluddin dan Ermalinda (2013: 79) mengemukakan bahwa prasurvei 

dimaksudkan untuk mengetahui secara detail kondisi kelas yang akan diteliti. 

Kondisi kelas dapat berupa pelaksanaan pembelajaran, keadaan peserta didik, 

serta sarana dan prasarana. Pada penelitian tindakan kelas, guru bekerja sama 

dengan peneliti untuk merancang langkah perbaikan. 

Prasurvei boleh tidak dilakukan apabila peneliti atau guru telah memahami 

berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kelas dengan baik. Permasalahan di 

dalam kelas berkaitan dengan kemajuan peserta didik, sarana pengajaran, maupun 

sikap peserta didik. 

3.2.3 Diagnosis 

Menurut Paizaluddin dan Ermalinda (2013: 79), “Diagnosis dilakukan oleh 

peneliti yang tidak terbiasa mengajar di suatu kelas yang dijadikan sasaran 

penelitian”. Peneliti perlu melakukan diagnosis atau dugaan-dugaan sementara 

mengenai timbulnya permasalahan di dalam kelas. Pemerolehan hasil diagnosis 

akan menentukan berbagai hal yang dapat membantu merencanakan tindakan 

perbaikan. Hal tersebut dapat berupa strategi pengajaran, media pengajaran, dan 

materi pengajaran yang tepat. 
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Diagnosis tidak diperlukan apabila peneliti adalah guru yang melakukan 

penelitian di kelasnya sendiri. Guru yang berperan sebagai peneliti dianggap telah 

memahami berbagai kondisi dan permasalahan yang terjadi di dalam kelasnya. 

3.2.4 Perencanaan 

Paizaluddin dan Ermalinda (2013: 79) menentukan dua jenis perencanaan 

yaitu perencanaan umum dan perencanaan khusus. Perencanaan umum 

dimaksudkan untuk menyusun rancangan yang meliputi keseluruhan aspek PTK. 

Perencanaan khusus dimaksudkan untuk menyusun rancangan dari siklus per 

siklus.  

Oleh karena itu, pada perencanaan khusus sering kali terdapat perencanaan 

ulang (replanning). Hal-hal yang direncanakan antara lain terkait dengan 

pendekatan pembelajaran, media dan materi pembelajaran, dan sebagainya. 

Perencanaan dimasukkan ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Perencanaan juga dapat dimasukkan ke dalam silabus mata pelajaran yang 

bersangkutan. 

3.2.5 Implementasi Tindakan 

Implementasi tindakan pada prinsipnya merupakan realisasi tindakan yang 

sudah direncanakan sebelumnya. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mendorong 

kebebasan guru dalam berpikir dan berargumentasi, bereksperimen, meneliti, dan 

mengambil keputusan. Guru harus memiliki inovasi dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

Pada penelitian ini, peneliti berkolaborasi dengan guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Implementasi tindakan dalam penelitian ini 
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berupa penerapan model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu 

Course Review Horay. Model tersebut diimplementasikan pada proses 

pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik serta 

performansi guru. 

3.2.6 Pengamatan 

Pengamatan, observasi, atau monitoring dapat dilakukan sendiri oleh 

peneliti atau kolaborator. Pengamat harus mencatat semua peristiwa atau hal yang 

terjadi di kelas penelitian. Hal yang diamati berupa kinerja guru, situasi kelas, 

perilaku dan sikap peserta didik, penyajian atau pembahasan materi, dan hasil 

belajar peserta didik. 

Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu berlebih 

dari guru sehingga tidak berpeluang menggangu proses pembelajaran. Pada tahap 

pengamatan harus menggunakan prosedur pengumpulan data yang dapat ditangani 

sendiri oleh guru. Hal itu dilakukan agar guru tetap menjalankan tugasnya sebagai 

pendidik dan pengajar di dalam kelas. 

3.2.7 Refleksi 

Refleksi merupakan tahap penelitian yang mengkaji secara menyeluruh 

tindakan berdasarkan data yang telah terkumpul. Pada tahap refleksi dilakukan 

evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Menurut Paizaluddin dan 

Ermalinda (2013: 81) “Pada prinsipnya yang dimaksud dengan istilah refleksi 

ialah perbuatan merenung atau memikirkan sesuatu atau upaya evaluasi yang 

dilakukan oleh para kolaborator atau partisipan yang terkait dengan suatu PTK 

yang dilaksanakan”. 
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Refleksi dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan guru. Peneliti dan 

guru mendiskusikan berbagai masalah yang terjadi di kelas penelitian. Hasil 

refleksi dapat ditentukan setelah adanya implementasi tindakan dan hasil 

observasi. Refleksi akan menentukan perbaikan pada tindakan selanjutnya.  

3.2.8 Penyusunan Laporan PTK 

Laporan hasil PTK disusun setelah tindakan penelitian di lapangan 

berakhir. Penyusunan laporan harus sistematis sesuai dengan kaidah penulisan 

penelitian dan ejaan yang disempurnakan. Hasil pelaksanaan PTK berupa inovasi 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar peserta didik. 

Penyusunan laporan PTK berdasarkan tahapan-tahapan yang telah 

dilakukan selama penelitian. Tahapan-tahapan tersebut mulai dari perencanaan 

tindakan hingga refleksi. Laporan PTK tidak hanya bermanfaat bagi peneliti, 

tetapi juga dapat dijadikan sebagai kajian empiris bagi penelitian lain yang 

berkaitan. 

3.3 Siklus Penelitian 

Siklus penelitian tindakan kelas pada umumnya dilakukan sebanyak dua 

siklus. Hal tersebut dilakukan apabila hasil penelitian pada siklus kedua telah 

mencapai indikator keberhasilan. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. 

Masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. Siklus I terdiri dari dua 

pertemuan. Pertemuan pertama pada siklus I digunakan untuk pelaksanaan 

pembelajaran.  Pertemuan kedua pada siklus I digunakan untuk pelaksanaan 

pembelajaran beserta tes formatif.  Sikus II terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan 
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pertama pada siklus II digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran. Pertemuan 

kedua pada siklus II digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran beserta tes 

formatif. Satu kali pertemuan memerlukan waktu selama 2 x 35 menit. 

Keseluruhan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian tindakan 

dengan dua siklus adalah 8 x 35 menit. Arikunto, dkk (2010: 16) memberikan 

gambaran mengenai prosedur PTK ke dalam bagan berikut.  

 

Gambar 3.1. Bagan Prosedur PTK 

Berdasarkan bagan prosedur PTK tersebut, masing-masing siklus 

penelitian dilakukan dalam empat tahapan. Tahapan siklus terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Uraian selengkapnya mengenai 

siklus pada penelitian ini sebagai berikut. 

3.3.1 Siklus I 

Siklus I terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan pertama selama dua jam 

pelajaran (2 x 35 menit) akan digunakan guru untuk memberikan pemahaman 
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pokok-pokok atau unsur-unsur pembangun dari sebuah pengumuman kepada 

peserta didik. Pertemuan kedua yang dilaksanakan selama dua jam pelajaran (2 x 

35 menit), akan digunakan untuk mengidentifikasi isi pengumuman. 

Tahapan yang ada pada siklus I meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, 

(3) pengamatan, dan (4) refleksi. Penjelasan lebih lanjut mengenai siklus I dapat 

dibaca pada uraian berikut.  

3.3.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti dan guru berdiskusi menyusun rencana 

kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang 

digunakan yaitu menyimak pengumuman dengan menggunakan model Course 

Review Horay. Kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh guru dalam siklus I 

sebagai berikut. 

(1) Mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, dan mengembangkan 

pemecahan masalah sesuai dengan kondisi pembelajaran. 

(2) Menyusun RPP dengan memperhatikan indikator-indikator pembelajaran 

pada siklus I. 

(3) Menyusun materi ajar tentang pokok-pokok atau unsur-unsur pembangun dari 

sebuah pengumuman dan mengidentifikasi isi pengumuman. 

(4) Merancang alat peraga, alat bantu, atau media pembelajaran yang menunjang. 

(5) Menyusun lembar kegiatan peserta didik. 

(6) Menyusun kisi-kisi soal tes formatif. 

(7) Membuat soal tes formatif I beserta kunci jawaban dan pedoman penilaian. 
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(8) Merancang lembar pengamatan untuk mengamati aktivitas belajar peserta 

didik selama pembelajaran. 

(9) Merancang lembar pengamatan berupa Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG) untuk mengamati performansi guru selama pembelajaran. 

3.3.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk menerapkan rencana yang telah 

disusun. Pada saat pelaksanaan, guru menerapkan model Course Review Horay 

dalam pembelajaran menyimak pengumuman. Pelaksanaan tindakan terdiri dari 

tiga kegiatan yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Langkah-langkah yang 

dilakukan oleh guru pada tahapan ini sebagai berikut. 

(1) Menyiapkan RPP. 

(2) Menyiapkan materi ajar tentang pokok-pokok atau unsur-unsur pembangun 

dari sebuah pengumuman dan mengidentifikasi isi pengumuman. 

(3)  Menyiapkan alat peraga, alat bantu, atau media pembelajaran. 

(4) Menyiapkan lembar kegiatan peserta didik. 

(5) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar peserta didik. 

(6) Menyiapkan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG ) kemudian diberikan 

kepada observer untuk mengamati performansi guru dalam proses 

pembelajaran. 

(7) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. 

(8) Menerapkan model Course Review Horay dalam pembelajaran. 

(9) Pada akhir siklus I, peserta didik mengerjakan tes formatif I. 
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3.3.1.3 Pengamatan 

Pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Pengamatan 

dilakukan oleh kepala sekolah atau guru mitra. Proses pengamatan dilakukan dari 

awal sampai akhir pembelajaran. Pengamatan difokuskan pada aktivitas belajar 

peserta didik dan performansi guru dengan menggunakan model Course Review 

Horay dalam pembelajaran. 

Pengamatan terhadap performansi guru menggunakan Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). Aspek yang diamati dalam performansi guru secara 

garis besar meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 

Aktivitas belajar peserta didik diamati dengan menggunakan lembar 

pengamatan. Lembar pengamatan aktivitas peserta didik berpedoman pada 

beberapa indikator. Aspek yang diamati berupa: (1) kehadiran dan kesiapan 

peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, (2) keaktifan peserta didik 

dalam bertanya kepada guru, (3) keaktifan peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru, (4) keterampilan peserta didik dalam bekerja sama dengan 

kelompoknya, (5) kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil 

kerjanya, (6) ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru. 

3.3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan tahapan untuk menganalisis dan mengevaluasi 

kegiatan yang telah dilakukan pada siklus I. Hal yang perlu diamati dan dianalisis 

pada tahapan ini yaitu performansi guru, aktivitas serta hasil belajar peserta didik. 

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan aspek-aspek 
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tertentu. Hasil refleksi digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan pada 

siklus selanjutnya. 

Kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran pada siklus I akan 

dianalisis untuk menemukan pemecahan masalah. Pemecahan masalah tersebut 

digunakan sebagai upaya perbaikan pada pelaksanaan siklus II. Sedangkan 

kelebihan yang terdapat pada siklus I akan ditingkatkan pada siklus II atau 

tindakan selanjutnya agar hasil lebih optimal. 

3.3.2 Siklus II 

Proses pembelajaran pada siklus II terdiri dari dua pertemuan. Masing-

masing pertemuan berlangsung selama dua jam pelajaran (2 x 35 menit). 

Pertemuan pertama digunakan guru untuk mengulas kembali materi pada siklus I 

tentang menyimak pengumuman. Pertemuan kedua digunakan untuk menguji 

pemahaman peserta didik dalam menyerap informasi dari bahan simakan dan 

menyampaikan kembali isi pengumuman. 

Tahapan yang ada pada siklus II meliputi: (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Penjelasan lebih lanjut mengenai 

siklus I dapat dibaca pada uraian berikut. 

3.3.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus II merupakan upaya perbaikan 

perencanaan siklus I. Perencanaan kegiatan disusun berdasarkan refleksi siklus I. 

Peneliti dan guru kembali berdiskusi untuk merencanakan kegiatan pembelajaran 

pada siklus II. Perencanaan kegiatan pembelajaran pada siklus II sebagai berikut. 
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(1) Mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, dan mengembangkan 

pemecahan masalah sesuai dengan kondisi pembelajaran. 

(2) Menyusun RPP pada siklus II sesuai dengan langkah-langkah model 

pembelajaran Course Review Horay. 

(3) Menyusun materi ajar tentang mendengarkan dan menyampaikan kembali isi 

pengumuman. 

(4) Merancang alat peraga, alat bantu, atau media pembelajaran yang menunjang. 

(5) Menyusun lembar kegiatan peserta didik. 

(6) Menyusun kisi-kisi dan membuat soal tes formatif II beserta kunci jawaban 

dan pedoman penilaian. 

(7) Merancang lembar pengamatan aktivitas belajar peserta didik dan 

performansi guru. 

3.3.2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II terdiri dari tiga kegiatan yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. Langkah-langkah pembelajaran pada siklus II 

sebagai berikut. 

(1) Menyiapkan RPP. 

(2) Menyiapkan materi ajar tentang mendengarkan dan menyampaikan isi 

pengumuman. 

(3) Menyiapkan alat peraga, alat bantu, atau media pembelajaran. 

(4) Menyiapkan lembar kegiatan peserta didik. 

(5) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar peserta didik dan 

performansi guru kemudian diberikan kepada observer sebagai pengamat 

dalam proses pembelajaran. 
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(6) Melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP yang telah dibuat dengan 

menerapkan model pembelajaran Course Review Horay. 

(7) Pada akhir siklus II, peserta didik mengerjakan tes formatif II. 

3.3.2.3 Pengamatan 

Pengamatan pada siklus II dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung. 

Peneliti dan kepala sekolah atau guru mitra melakukan pengamatan terhadap 

aktivitas belajar peserta didik dan performansi guru. Pengamatan aktivitas belajar 

peserta didik menggunakan lembar pengamatan aktivitas belajar peserta didik. 

Pengamatan terhadap performansi guru dilakukan dengan berpedoman pada Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Kegiatan pengamatan yang dilakukan 

selama proses pembelajaran yaitu: (1) mengamati aktivitas belajar peserta didik 

dalam proses pembelajaran dengan model Course Review Horay, (2) mengamati 

performansi guru dalam menerapkan model Course Review Horay pada proses 

pembelajaran. 

3.3.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

telah dilakukan pada siklus II. Hal yang dianalisis pada siklus II berupa 

performansi guru, aktivitas dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran. 

Hasil refleksi berdasarkan ketiga indikator keberhasilan tersebut akan digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan 

siklus lanjutan. 

Keberhasilan masing-masing indikator ditentukan oleh kriteria pencapaian 

minimal. Jika kriteria pencapaian minimal pada masing-masing indikator tercapai, 



63 

 

 

6
3
 

maka tidak perlu dilakukan siklus selanjutnya. Namun apabila indikator 

keberhasilan belum tercapai, maka perlu dilakukan tindakan pada siklus 

selanjutnya. Hasil refleksi digunakan untuk memperbaiki rencana tindakan pada 

siklus selanjutnya/ siklus III. Tujuan PTK tidak hanya meningkatkan hasil belajar, 

melainkan untuk mengaktifkan peserta didik atau mengatasi hambatan yang 

dialami peserta didik dalam belajar. 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek yang diteliti pada penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan 

peserta didik kelas IV B SD Negeri Kalisube Banyumas tahun pelajaran 2014/ 

2015. Jumlah peserta didik kelas IV B SD Negeri Kalisube tahun pelajaran 2014/ 

2015 sebanyak 20 orang, terdiri dari 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. 

Daftar nama peserta didik tersebut dapat dibaca pada lampiran 6. Peserta didik 

dijadikan sebagai subjek penelitian karena untuk mengetahui hasil dan aktivitas 

belajar peserta didik dalam pembelajaran. 

Guru sebagai subjek penelitian untuk mengetahui sejauh mana performansi 

guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Guru juga sebagai 

pelaksana tindakan dalam proses pembelajaran. Guru kelas IV B SD Negeri 

Kalisube yang menjadi subjek penelitian yaitu Drs. Sumarmono. 

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di SD Negeri Kalisube. 

Sekolah tersebut terletak di jalan Jaya Sirayu, Desa Kalisube, Kecamatan 

Banyumas, Kabupaten Banyumas. Sekolah tersebut berada di pinggir jalan utama 

desa dan berdekatan dengan pusat pemerintahan desa Kalisube. Letak strategis 



64 

 

 

6
4
 

tersebut memberikan kontribusi positif maupun negatif bagi proses pembelajaran. 

Letak strategis sekolah memberikan kontribusi positif yaitu guru dan peserta didik 

akan lebih mudah menuju ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran. Namun 

letak strategis tersebut juga memberikan kontribusi negatif bagi pembelajaran. 

Suara bising kendaraan yang melintas akan menggangu proses pembelajaran 

karena mengurangi konsentrasi peserta didik. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua 

pertemuan. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 14 April 2015. 

Siklus I pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 2 April 2015. Siklus I 

pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa, 7 April 2015. Siklus II pertemuan 

pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 9 April 2015. Siklus II pertemuan kedua 

dilaksanakan pada hari Selasa, 14 April 2015. 

3.6 Faktor yang Diteliti 

Faktor yang diteliti dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini yaitu 

penerapan model Course Review Horay dalam pembelajaran. Penerapan model 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas IV B SD 

Negeri Kalisube, Banyumas. Terdapat tiga faktor yang diteliti dalam penelitian 

ini. Pertama, performansi guru saat proses pembelajaran bahasa Indonesia materi 

menyimak pengumuman menggunakan model Course Review Horay. Kedua, 

aktivitas belajar peserta didik saat pembelajaran bahasa Indonesia materi 

menyimak pengumuman menggunakan model Course Review Horay. Ketiga, 

hasil belajar peserta didik setelah pembelajaran bahasa Indonesia materi 

menyimak pengumuman menggunakan model Course Review Horay. 
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Model pembelajaran Course Review Horay merupakan salah satu 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 

dilakukan secara berkelompok. Huda (2013: 230) menjelaskan bahwa Course 

Review Horay berusaha menguji pemahaman siswa dalam menjawab soal, dimana 

jawaban soal tersebut dituliskan pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi 

nomor. Siswa atau kelompok yang memberi jawaban benar harus langsung 

berteriak “horee!!” atau menyanyikan yel-yel kelompoknya. Model ini juga 

membantu siswa untuk memahami konsep dengan baik melalui diskusi kelompok. 

3.7 Data Penelitian 

Data merupakan keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun 

informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan 

kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari: (1) guru, (2) peserta 

didik, dan (3) dokumen. Data yang diperoleh dari guru berupa data performansi 

guru kelas IV SD Negeri Kalisube Banyumas dalam proses pembelajaran 

menggunakan model Course Review Horay pada siklus I dan II. Pengukuran 

performansi guru dapat diamati melalui Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG). Alat penilaian tersebut digolongkan menjadi dua yaitu APKG I untuk 

menilai kemampuan merencanakan pembelajaran dan APKG II untuk menilai 

pelaksanaan pembelajaran. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik 

kelas IV B SD Negeri Kalisube Banyumas. Data penelitian yang bersumber dari 

peserta didik tersebut berupa data non tes dan tes. Data non tes adalah hasil 

observasi aktivitas belajar siswa selama mengikuti pembelajaran. Sedangkan data 

tes adalah data nilai hasil belajar yang diperoleh pada setiap akhir siklus. 
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Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono 

2013: 326). Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah daftar nilai dan daftar hadir peserta didik kelas IV B SD Negeri Kalisube 

Banyumas, RPP, dan lembar kegiatan peserta didik. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) data kualitatif 

dan (2) data kuantitatif.  Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, 

gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan gambar, dan foto (Sugiyono 2013: 6). Data 

kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil pengamatan aktivitas belajar peserta 

didik dan performansi guru pada siklus I dan II. Lembar pengamatan aktivitas 

belajar peserta didik dapat dibaca pada lampiran 7, APKG I pada lampiran 8 dan 

APKG II pada lampiran 9. 

Data kuantitatif adalah yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan atau scoring (Sugiyono 2013: 6). Data kuantitatif dalam penelitian ini 

berupa hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari nilai tes formatif pada siklus 

I dan II. Tes formatif siklus I dapat dibaca pada lampiran 14 dan tes formatif 

siklus II pada lampiran 30. 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2014: 308) “Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data”. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang dibutuhkan. 
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Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik yang 

digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian ini meliputi (1) tes, dan (2) 

non tes. 

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif yaitu data 

hasil belajar peserta didik. Tes pada penelitian ini disebut sebagai tes formatif 

yang dilakukan pada setiap akhir pembelajaran siklus I dan II. Bentuk soal pada 

tes formatif ini adalah tes objektif. Tujuan dari penggunaan tes dalam penelitian 

ini adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik. 

Teknik non tes digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif yaitu data 

performansi guru dan aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran. Hal yang 

diamati dari performansi guru adalah perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 

Aspek yang diamati dalam perencanaan pembelajaran meliputi: (1) merumuskan 

tujuan pembelajaran, (2) mengembangkan dan mengorganisasikan materi ajar, 

media pembelajaran, dan sumber belajar, (3) merencanakan skenario 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Course Review Horay, (4) 

merancang pengelolaan kelas, (5) merencanakan jenis, alat, dan prosedur 

penilaian, (6) tampilan dokumen rencana pembelajaran. Aspek yang diamati 

dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi: (1) mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran, (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran, (3) mengelola interaksi 

kelas, (4) bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif peserta didik terhadap belajar, (5) mendemonstrasikan kemampuan khusus 

dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu, (6) melaksanakan evaluasi proses 

dan hasil belajar, (7) kesan umum kinerja guru/ calon guru. 
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Aktivitas belajar peserta didik diamati melalui segala aktivitas dan 

perilaku yang dilakukan peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Aspek 

aktivitas belajar peserta didik yang diamati meliputi: (1) kehadiran dan kesiapan 

peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, (2) keaktifan peserta didik 

dalam bertanya kepada guru, (3) keaktifan peserta didik menjawab pertanyaan 

dari guru, (4) keterampilan peserta didik dalam bekerja sama dengan 

kelompoknya, (5) kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil 

kerjanya, (6) ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru. 

3.9 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2014: 148) adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 

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

Pembelajaran (RPP), (2) instrumen tes, dan (3) instrumen non tes. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rancangan atau 

rencana pembelajaran yang dibuat sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi 

dan dijabarkan ke dalam silabus. Lingkup RPP paling sedikit mencakup satu 

kompetensi dasar dengan satu indikator atau lebih. Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005 Pasal 20 menyebutkan bahwa: 

Landasan pembuatan RPP yaitu perencanaan proses pembelajaran 
meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 
memuat sekurang-kurangnya berisi tujuan pembelajaran, materi 
ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil 
belajar. 
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Pada penelitian ini, satu buah RPP digunakan untuk dua kali pertemuan 

pembelajaran dalam satu siklus. RPP tersebut memuat indikator pembelajaran 

yang berbeda pada setiap siklusnya. RPP siklus I pada penelitian ini dapat dibaca 

pada lampiran 11 dan RPP siklus II pada lampiran 27. 

Instrumen tes merupakan alat penelitian untuk mendapatkan data 

kuantitatif. Tes yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik 

dalam penelitian ini adalah tes objektif berupa soal pilihan ganda. Menurut 

Nurgiyantoro (2013: 394), tes yang digunakan untuk mengukur kompetensi 

pemahaman isi pesan teks dalam menyimak dan membaca lazimnya adalah tes 

objektif pilihan ganda. Soal tes yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibaca 

pada lampiran 14 dan 30. 

Instrumen non tes merupakan alat penelitian yang digunakan untuk 

mendapatkan data kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh berdasarkan pengamatan 

atau observasi yang berupa data performansi guru dan aktivitas belajar peserta 

didik. 

Pengukuran performansi guru dapat diamati melalui Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). Alat penilaian tersebut digolongkan menjadi dua 

yaitu APKG I untuk menilai kemampuan merencanakan pembelajaran dan APKG 

II untuk menilai pelaksanaan pembelajaran. APKG I mencakup beberapa butir 

pengukuran yaitu: (1) merumuskan tujuan pembelajaran, (2) mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi ajar, media pembelajaran, dan sumber belajar, (3) 

merencanakan skenario pembelajaran menggunakan model pembelajaran Course 

Review Horay, (4) merancang pengelolaan kelas, (5) merencanakan jenis, alat, 

dan prosedur penilaian, (6) tampilan dokumen rencana pembelajaran. Sedangkan 
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APKG II mencakup beberapa butir pengukuran yaitu: (1) mengelola ruang dan 

fasilitas pembelajaran, (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran, (3) mengelola 

interaksi kelas, (4) bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan 

sikap positif peserta didik terhadap belajar, (5) mendemonstrasikan kemampuan 

khusus dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu, (6) melaksanakan evaluasi 

proses dan hasil belajar, (7) kesan umum kinerja guru/ calon guru. 

Lembar pengamatan terhadap peserta didik digunakan untuk memperoleh 

data tentang aktivitas dan perilaku peserta didik selama mengikuti pembelajaran. 

Pengamatan terhadap peserta didik tersebut bersumber pada: (1) kehadiran dan 

kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, (2) keaktifan 

peserta didik dalam bertanya kepada guru, (3) keaktifan peserta didik menjawab 

pertanyaan dari guru, (4) keterampilan peserta didik dalam bekerja sama dengan 

kelompoknya, (5) kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil 

kerjanya, (6) ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru. Lembar pengamatan aktivitas belajar peserta didik dapat dibaca pada 

lampiran 5. 

3.10 Teknik Analisis Data 

Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan data 

kualitatif. Setelah data diperoleh, maka langkah yang dilakukan adalah 

menganalisis data. Analisis data adalah kegiatan memeriksa, mempelajari, 

membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. 

Data kuantitatif pada penelitian ini yaitu hasil belajar pesera didik yang 

diperoleh dari tes formatif pada siklus I dan II. Rumus yang digunakan untuk 
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menghitung data kuantitatif ini meliputi penghitungan skor tes pilihan ganda, 

menentukan rata-rata kelas, dan persentase tuntas belajar. 

Nilai akhir pada tes formatif berbentuk pilihan ganda diperoleh dengan 

cara membagi jumlah jawaban benar dengan jumlah keseluruhan butir soal 

kemudian dikalikan seratus. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung skor tes 

pilihan ganda. 

  

Keterangan: 

S = Nilai akhir 

B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N = Banyaknya butir soal 

(Poerwanti, 2008: 6.3)  

Setelah menganalisis tes pilihan ganda dan mendapatkan hasil, kemudian 

peneliti perlu menganalisis rata-rata hasil kelas untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat pencapaian peserta didik terhadap materi pembelajaran. Berikut ini adalah 

rumus untuk menghitung rata-rata kelas. 

 

Keterangan: 

x = Nilai rata-rata 

∑ X = Jumlah semua nilai siswa 

∑ N = Jumlah siswa 

(Aqib, 2010: 40) 
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Peneliti menentukan persentase tuntas belajar dengan rumus tuntas belajar 

yang dikemukakan oleh Aqib,dkk (2010: 41). Berikut ini merupakan rumus untuk 

menentukan persentase tuntas belajar. 

 

(Aqib, 2010: 41) 

Analisis ini dilakukan pada saat tahapan refleksi. Hasil analisis ini 

digunakan sebagai bahan refleksi untuk melakukan perencanaan lanjut dalam 

siklus selanjutnya. Menurut Aqib,dkk (2010: 41), tingkat keberhasilan belajar 

peserta didik dikategorikan sebagai berikut. 

Tabel 3.1. Tingkat Keberhasilan Belajar 

Tingkat Keberhasilan (%) Kategori 

> 80 % 

60 – 79 % 

40 – 59 % 

20 – 39 % 

< 20 % 

sangat tinggi 

tinggi 

sedang 

rendah 

sangat rendah 

 

Data kualitatif merupakan data yang diperoleh melalui hasil pengamatan 

terhadap performansi guru dan aktivitas peserta didik pada siklus I dan II. Data ini 

disajikan dalam bentuk kalimat berdasarkan kategorinya yang akan menghasilkan 

suatu simpulan. 

Untuk mengukur performansi guru dalam pembelajaran menggunakan 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). APKG I untuk menilai penyusunan 
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RPP, sedangkan APKG II untuk menilai pelaksanaan pembelajaran. Andayani 

(2011: 61 - 76) menjabarkan rumus performansi guru sebagai berikut: 

(1) Nilai performansi guru dalam merencanakan pembelajaran 

 

(2) Nilai performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

 

(3) Performansi Guru 

 

Hasil perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan kriteria nilai 

performasi guru. Kategori nilai performansi guru dilambangkan dengan nilai 

huruf A sampai dengan E. Rentang nilai angka 100 sampai dengan 51. Penentuan 

kategori nilai performansi guru sebagai berikut. 

Tabel 3.2. Skala Nilai Performansi Guru 

No. Nilai Angka Nilai Huruf 

1. 86 – 100 A 

2. 81 – 85 AB 

3. 71 – 80 B 

4. 66 – 70 BC 

5. 61 – 65 C 

6. 56 – 60 CD 

7. 51 – 55 D 

8. < 50 E 

(UNNES, 2010: 55) 
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Aktivitas belajar peserta didik diukur dengan melakukan analisis pada 

lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Persentase perolehan skor pada lembar 

pengamatan tersebut diakumulasikan untuk menentukan seberapa besar keaktifan 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pada setiap siklus. Persentase 

keaktifan peserta didik dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. 

 

(Yonny, 2010: 76) 

Setelah data persentase keaktifan belajar peserta didik diperoleh, maka 

perlu menentukan kategori keaktifan peserta didik. Kategori keaktifan peserta 

didik terdiri dari sangat aktif, aktif, sedang, rendah. Penentuan kategori keaktifan 

peserta didik dapat dibaca pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Kualifikasi Persentase Keaktifan Peserta Didik 

Persentase Kategori 

75 % – 100 % Sangat Aktif 

50 % – 74,99 % Aktif 

25 % – 49,99 % Sedang 

0 % – 24,99 % Rendah 

(Yonny, 2010: 175) 

3.11 Indikator Keberhasilan 

Berdasarkan ketentuan SD Negeri Kalisube Banyumas, pembelajaran 

menyimak pengumuman dikatakan berhasil apabila aspek-aspek yang dinilai 

mencapai indikator keberhasilan. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) aktivitas belajar 
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peserta didik, (2) hasil belajar peserta didik, (3) performansi guru. Indikator 

keberhasilan pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi menyimak pengumuman 

dijelaskan sebagai berikut. 

Performansi guru dikatakan baik apabila skor performansi guru minimal B 

(71 - 80). Skor tersebut diperoleh berdasarkan sistem penilaian pada pedoman 

akademik UNNES (2010: 49). Aktivitas belajar peserta didik dikatakan meningkat 

apabila memenuhi kriteria: (1) kehadiran klasikal peserta didik minimal 75%, (2) 

keterlibatan/ keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menyimak 

pengumuman minimal adalah 50%. Hasil belajar peserta didik dikatakan baik 

apabila: (1) nilai rata-rata kelas sekurang-kurangnya 70, (2) persentase tuntas 

klasikal minimal adalah 75% dengan skor > 70. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Pada bagian penutup akan dikemukakan mengenai simpulan dan saran. 

Simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

Penelitian yang telah dilaksanakan berjudul “Peningkatan Pembelajaran 

Menyimak Pengumuman Menggunakan Model Course Review Horay pada 

Peserta Didik Kelas IV B SD Negeri Kalisube Kabupaten Banyumas”. Penelitian 

tersebut telah dilaksanakan dalam dua siklus. Simpulan dan saran penelitian ini 

dapat dibaca pada uraian berikut. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, 

peneliti menyimpulkan penelitian. Simpulan pada penelitian ini adalah penerapan 

model Course Review Horay dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

menyimak pengumuman. Peningkatan kualitas pembelajaran meliputi aktivitas 

belajar peserta didik, hasil belajar peserta didik, dan performansi guru di kelas IV 

B SD Negeri Kalisube Banyumas. Simpulan selengkapnya dapat dibaca pada 

uraian berikut.  

5.1.1   Aktivitas Belajar Peserta Didik 

Data aktivitas belajar peserta didik diperoleh melalui pengamatan secara 

langsung saat pembelajaran. Pengamatan terhadap aktivitas belajar peserta didik 

dilakukan selama proses pembelajaran siklus I dan II. Aktivitas belajar peserta 

didik mengalami peningkatan pada setiap siklus. Persentase aktivitas belajar
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peserta didik pada siklus I sebesar 47,49%. Persentase aktivitas belajar peserta 

didik tersebut termasuk ke dalam kategori sedang. Namun perolehan aktivitas 

belajar peserta didik tersebut masih perlu ditingkatkan karena keaktifan peserta 

didik pada aspek tertentu belum tercapai. Pada siklus II aktivitas belajar peserta 

didik mengalami peningkatan menjadi 55,72%. Persentase tersebut menunjukkan 

aktivitas belajar peserta didik pada siklus II termasuk kategori aktif. Peningkatan 

persentase aktivitas belajar peserta didik dari siklus I ke siklus II sebesar 8,23. 

Persentase aktivitas belajar peserta didik telah mencapai indikator keberhasilan 

yaitu ≥ 50%. 

Persentase aktivitas belajar peserta didik secara keseluruhan mengalami 

peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi peserta 

didik dalam pembelajaran. Peserta didik lebih antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. Peserta didik tidak ragu-ragu dalam bertanya kepada guru dan 

mengemukakan pendapatnya. Peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dalam 

diskusi kelompok. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya dengan penuh keberanian dan percaya diri. Pembelajaran terasa 

lebih menyenangkan dengan suasana kelas yang tertib dan kondusif. Penerapan 

model Course Review Horay dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar peserta didik mengalami peningkatan 

dari kategori sedang menjadi aktif. Persentase aktivitas belajar peserta didik telah 

mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥ 50%. 

5.1.2 Hasil Belajar Peserta Didik 

Hasil belajar peserta didik kelas IV B SD Negeri Kalisube dalam 

menyimak pengumuman mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi 
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setelah dilakukan tindakan pada pembelajaran dengan menerapkan model Course 

Review Horay. Peningkatan hasil belajar tersebut ditunjukkan dengan peningkatan 

nilai rata-rata kelas dan persentase ketuntasan belajar klasikal pada setiap siklus. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar peserta didik 

dari siklus I ke siklus II. 

 Nilai rata-rata kelas pada siklus I adalah 75 dan persentase ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 70%. Nilai rata-rata kelas pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 80 dan persentase ketuntasan belajar klasikal menjadi 

sebesar 80%. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus II terjadi 

peningkatan nilai rata-rata kelas dan persentase ketuntasan klasikal. Peningkatan 

nilai rata-rata kelas sebesar 5 dan persentase ketuntasan klasikal sebesar 10. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa penerapan model Course Review Horay dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

materi menyimak pengumuman. 

5.1.3 Performansi Guru 

Penerapan model Course Review Horay dalam pembelajaran menyimak 

pengumuman di kelas IV B SD Negeri Kalisube dapat meningkatkan performansi 

guru. Hasil pengamatan terhadap performansi guru dalam menerapkan model 

Course Review Horay selama dua siklus mengalami peningkatan. Peningkatan 

terjadi pada setiap siklus. Perolehan nilai performansi guru dalam merencanakan 

dan melaksanakan pembelajaran telah mencapai indikator keberhasilan. 

Perolehan nilai performansi guru pada siklus I sebesar 80,2 dengan 

kategori B. Perolehan nilai performansi guru pada siklus II sebesar 86,8 dengan 
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ketegori A. Perolehan nilai performansi guru mengalami peningkatan sebesar 6,6. 

Berdasarkan perolehan nilai performansi guru  pada kedua siklus diketahui bahwa 

penerapan model Course Review Horay dapat meningkatkan performansi guru. 

Peningkatan performansi guru tersebut berupa kemampuan guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia materi 

menyimak pengumuman.  

5.2 Saran 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini telah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana penelitian. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri 

dari dua pertemuan. Berdasarkan tindakan pada setiap siklus, peneliti memberikan 

saran untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Saran yang diberikan oleh peneliti 

ditujukan untuk guru dan sekolah. Saran selengkapnya akan dikemukakan sebagai 

berikut. 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru hendaknya selalu berusaha melakukan inovasi untuk memilih model 

pembelajaran yang akan digunakan. Inovasi dalam pemilihan model pembelajaran 

tersebut bertujuan untuk menghidupkan suasana kelas dan pembelajaran. Peserta 

didik tidak akan merasa jenuh dan menjadi bersemangat ketika mengikuti 

pembelajaran. Model Course Review Horay dapat dijadikan alternatif model 

pembelajaran yang dapat digunakan guru. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, hendaknya guru memperhatikan langkah-langkah model Course 

Review Horay dalam menerapkan pelaksanaanya. Hal tersebut dilakukan agar 
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pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Guru dalam 

menerapkan model Course Review Horay sebaiknya dapat memberikan tugas 

secara jelas. Guru juga perlu membimbing peserta didik dalam berdiskusi dan 

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas. Guru dalam 

lebih memotivasi peserta didik agar berani mengemukakan pendapat dan 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan model Course Review Horay 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas IV B SD Negeri Kalisube. 

Peningkatan kualitas pembelajaran tersebut terjadi pada pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menyimak pengumuman. Oleh karena itu, hendaknya guru dapat 

menerapkan model Course Review Horay pada pembelajaran mata pelajaran lain. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

Peningkatan aktivitas belajar peserta didik, hasil belajar peserta didik, dan 

performansi guru akan menentukan kualitas sekolah. Sekolah sebaiknya 

memberikan dukungan berupa motivasi dan sarana prasarana untuk dapat 

meningkatkan ketiga aspek tersebut. 

Pemberian dukungan dalam menerapkan model Course Review Horay 

sebagai upaya menambah inovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Inovasi yang dapat dilakukan guru yaitu menerapkan model Course Review Horay 

dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru dapat memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan kualitas dan mutu sekolah.Peningkatan kualitas dan mutu sekolah 

dapat menunjang pelaksanaan visi dan misi sekolah. 
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Lampiran 5 

DAFTAR NILAI PESERTA DIDIK KELAS IV B SEMESTER II 

SD NEGERI KALISUBE KECAMATAN BANYUMAS 

KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Standar Kompetensi : Mendengarkan Pengumuman 

No. 
No. 

Induk 
Nama Nilai 

1. 532 Tria Utami 69 

2. 533 Wiwit Kurniasih 66 

3. 534 Citra Ananda Sudianto 64 

4. 535 Fajar Dwi Aprianto 61 

5. 570 Ade Anis Mariana 62 

6. 572 Chusnul Khotimah 67 

7. 573 Despa Anisa Putri 70 

8. 574 Diah Anindya Arifa 68 

9. 576 Dimas Satria Beja Nugraha 82 

10. 577 Efrisya Maudi S. 60 

11. 578 Eni Junita 65 

12. 579 Fadil Fathihan 63 

13. 580 Harfan Nuju Rahayon 69 

14. 583 Muh. Ferdi Saputra 62 

15. 584 Praba Dayu  84 

16. 585 Qurrata A’yun L. 61 

17. 587 Rifa’I Nur Mustholih 64 

18. 588 Sahli Lafina Jannah 80 

19. 589 Selvi Hapsari 81 

20. 590 Singgih Ilham Andrian 76 

21. 591 Siti Nur Azizah 74 

22. 592 Sultan Olga Ozella 62 

23. 593 Triana Dewi 79 

24. 600 Inayah Fakhriyah 61 

Jumlah Nilai 1650 

Rata-Rata Kelas 68,75 

KKM 68 

Ketuntasan Klasikal 45,83% 

 

 Banyumas, 17 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV B 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 
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Lampiran 6 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS IV B 

SD NEGERI KALISUBE KECAMATAN BANYUMAS 

KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 

No. 

Urut 

No. 

Induk 
Nama 

Jenis 

Kelamin 

P L 

1. 518 Marisa Naylie Husniati  √ 

2. 526 Fiki Setiawan √  

3. 571 Afrizal Mahenda Praja √  

4. 575 Diah Kartika Sari  √ 

5. 586 Rahmat Alif Kurniawan √  

6. 594 Windi Nurohman √  

7. 621 Awanda Nurhanifah  √ 

8. 622 Devari Eki Nurfianti  √ 

9. 625 Imanudin Pangestu √  

10. 627 Irna Dwi Nurfika  √ 

11. 629 Meida Tri Wahyudi √  

12. 630 Muliana Syarifatul Fadilah  √ 

13. 631 Nisaul Miratus Sholihah  √ 

14. 632 Putra Dayung Panuntun √  

15. 633 Rahmat Imanudin √  

16. 634 Rayhan Raynata Marton √  

17. 635 Riski Eka Saputri  √ 

18. 636 Robby Rizky Saputra √  

19. 734 Nur Rochim √  

20. 786 Assiah Septiani  √ 

 

 Banyumas, 17 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV B 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS IV B 

SD NEGERI KALISUBE KECAMATAN BANYUMAS 

KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 

Petunjuk: Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas peserta didik dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menyimak pengumuman, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No. Nama 

Aspek yang Dinilai 
Jumlah 

Skor 
Nilai A B C D E F 

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

1. MARISA NAYLIE HUSNIATI                           

2. FIKI SETIAWAN                           

3. AFRIZAL MAHENDA PRAJA                           

4. DIAH KARTIKA SARI                           

5. RAHMAT ALIF KURNIAWAN                           

6. WINDI NUROHMAN                           

7. AWANDA NURHANIFAH                           

8. DEVARI EKI NURFIANTI                           

9. IMANUDIN PANGESTU                           

10. IRNA DWI NURFIKA                           

11. MEIDA TRI WAHYUDI                           

12. MULIANA SYARIFATUL F.                           

13. NISAUL MIRATUS S.                           

14. PUTRA DAYUNG P.                           

L
am

p
iran

 7
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15. RAHMAT IMANUDIN                           

16. RAYHAN RAYNATA M.                           

17. RISKI EKA SAPUTRI                           

18. ROBBY RIZKY SAPUTRA                           

19. NUR ROCHIM                           

20. ASSIAH SEPTIANI                           

Jumlah         

Rata-rata         

Persentase (%)         

Keterangan: 

A : Kehadiran dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

B : Keaktifan peserta didik dalam bertanya kepada guru. 

C : Keaktifan peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. 

D : Keterampilan peserta didik dalam bekerja sama dengan kelompoknya. 

E : Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

F : Ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

 Banyumas,    April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV B 

 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 
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DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR PESERTA DIDIK 

PADA MODEL PEMBELAJARAN COURSE REVIEW HORAY 

A. Kehadiran dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

Menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Peserta didik berada di dalam kelas sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

b. Peserta didik hadir tepat waktu. 

c. Peserta didik membawa peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

d. Peserta didik merapikan tempat duduk sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak. 
Dua deskriptor tampak. 
Tiga deskriptor tampak. 
Empat deskriptor tampak 

B. Keaktifan peserta didik dalam bertanya kepada guru 

Menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Sebelum bertanya, peserta didik mengacungkan jari terlebih dahulu.  

b. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan materi pelajaran. 

c. Menyampaikan pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

d. Menyampaikan pertanyaan secara jelas dan singkat. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak. 
Dua deskriptor tampak. 
Tiga deskriptor tampak. 
Empat deskriptor tampak 

C. Keaktifan peserta didik menjawab pertanyaan dari guru 

Menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Peserta didik menjawab pertanyaan dengan mengacungkan jari terlebih 

dahulu. 



119 

 

 

1
1
9
 

b. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru setelah peserta didik tersebut 

ditunjuk. 

c. Peserta didik menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 

d. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru dengan suara keras, singkat 

dan jelas. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak. 
Dua deskriptor tampak. 
Tiga deskriptor tampak. 
Empat deskriptor tampak 

D. Keterampilan peserta didik dalam bekerja sama dengan kelompoknya 

Menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut : 

a. Peserta didik hanya bermain-main dalam kegiatan kelompok dan cenderung 

membuat kekacauan. 

b. Peserta didik tidak membuat kekacauan tapi pasif. 

c. Peserta didik aktif mengemukakan pendapat di dalam kelompok. 

d. Peserta didik mampu menjalankan tugas yang diberikan oleh guru. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak. 
Dua deskriptor tampak. 
Tiga deskriptor tampak. 
Empat deskriptor tampak 

E. Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya 

Menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memaparkan hasil kerja dengan kalimat yang sistematis. 

b. Memaparkan hasil kerja dengan kalimat jelas. 

c. Memaparkan hasil kerja dengan kalimat efektif dan efisien. 

d. Memaparkan hasil kerja secara menyeluruh. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak. 
Dua deskriptor tampak. 
Tiga deskriptor tampak. 
Empat deskriptor tampak 
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F. Ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

Menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Peserta didik mengerjakan tugas sesuai dengan yang ditugaskan oleh guru. 

b. Peserta didik mengerjakan tugas secara sistematis. 

c. Peserta didik tidak melakukan kegiatan lain, selain menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru. 

d. Peserta didik menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak. 
Dua deskriptor tampak. 
Tiga deskriptor tampak. 
Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 8 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I) 

Lembar Penilaian Kemampuan Merencanakan Perbaikan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana perbaiakan pembelajaran yang akan 

digunakan oleh guru/ calon guru ketika mengajar. Kemudian nilailah semua aspek 

yang terdapat dalam rencana tersebut dengan menggunakan butir penilaian di 

bawah ini: 

1. Menentukan bahan dan merumuskan tujuan/ indikator perbaikan 

pembelajaran 

1.1 Menggunakan bahan perbaikan 

pembelajaran yang sesuai 

dengan kurikulum dan masalah 

yang diperbaiki dengan model 

Course Review Horay. 

1.2 Merumuskan tujuan khusus/ 

indikator perbaikan 

pembelajaran menggunakan 

model Course Review Horay. 

 

     1     2   3  4 5 

  

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 1 = A 

1. NAMA GURU  :  

2. SEKOLAH   :  

3. KELAS   :  

4. MATA PELAJARAN :  

5. WAKTU   :  

6. PELAKSANAAN  :  
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2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media, dan sumber 

belajar

2.1 Mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi 

pembelajaran sesuai dengan 

model Course Review Horay. 

2.2 Menentukan dan 

mengembangkan media 

pembelajaran sesuai dengan 

model Course Review Horay. 

2.3 Memilih sumber belajar sesuai 

dengan model Course Review 

Horay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario perbaikan pembelajaran  

3.1 Menentukan jenis perbaikan 

pembelajaran dengan 

menggunakan model Course 

Review Horay. 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

perbaikan pembelajaran dengan 

menggunakan model Course 

Review Horay. 

3.3 Menentukan alokasi waktu 

perbaikan pembelajaran. 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi peserta didik. 

3.5 Menyiapkan pertanyaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 3 = C 
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4. Merancang pengelolaan kelas perbaikan pembelajaran 

4.1 Menentukan penataan ruang 

dan fasilitas belajar. 

4.2 Menentukan cara-cara 

pengorganisasian peserta didik 

agar dapat berpartisipasi dalam 

kegiatan pembelajaran 

menggunakan model Course 

Review Horay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian perbaikan 

pembelajaran 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis 

penilaian yang sesuai dengan 

model Course Review Horay. 

5.2 Membuat alat penilaian dan 

kunci jawaban. 

  

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan Dokumen Rencana Pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

Rata-rata butir 6 = F 

Nilai performansi guru dalam merencanakan pembelajaran = R 

√ 

Banyumas,    April 2015 

Observer, 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 
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DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I) 

Lembar Penilaian Kemampuan Merencanakan Perbaikan Pembelajaran 

 

1. Menentukan bahan dan merumuskan tujuan/ indikator perbaikan 

pembelajaran 

Indikator : 1.1 Menggunakan bahan perbaikan pembelajaran yang 

sesuai dengan kurikulum dan masalah yang diperbaiki 

dengan model Course Review Horay. 

Penjelasan : Kurikulum yang dimaksud adalah silabus yang berlaku di 

sekolah. Permasalahan yang diatasi adalah permasalahan 

hasil identifikasi. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran dicantumkan 

bahan pembelajaran yang: 

Tidak sesuai dengan kurikulum dan permasalahan yang 

diperbaiki. 

Sesuai dengan kurikulum, tetapi tidak dijabarkan atau 

tidak sesuai dengan permasalahan yang diperbaiki. 

Sesuai dengan kurikulum dan permasalahan yang 

diperbaiki, disertai dengan penjabaran singkat. 

Sesuai dengan kurikulum dan permasalahan yang 

diperbaiki, disertai dengan penjabaran rinci. 

Sesuai dengan kurikulum dan permasalahan yang 

diperbaiki, disertai dengan penjabaran rinci dan jelas. 

 

Indikator : 1.2 Merumuskan tujuan khusus/ indikator perbaikan 

pembelajaran menggunakan model Course Review 

Horay. 

Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Rumusan tujuan khusus/ indikator merupakan jabaran 

dari Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)/ kompetensi dan 

dinyatakan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan 

tafsiran ganda. 
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b. Rumusan tujuan khusus/ indikator dinyatakan dengan 

lengkap, bila disebutkan rambu-rambu: 

- Subjek belajar (A** = audience) 

- Tingkah laku yang diharapkan  dapat diamati dan 

diukur (B** = behavior) 

- Kondisi (C** = condition) 

- Kriteria keberhasilan (D** = degree) 

** tidak berlaku untuk indikator. 

c. Tujuan khusus/ indikator berurutan secara logis, dari 

yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang 

kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, atau dari 

ingatan hingga menilai. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dalam rencana pembelajaran: 

Rumusan tujuan khusus/ indikator bukan merupakan 

jabaran dari tujuan umum/ kompetensi. 

Rumusan tujuan khusus/ indikator merupakan jabaran 

dari tujuan umum/ kompetensi. 

Rumusan tujuan khusus/ indikator jelas dan merupakan 

jabaran dari tujuan umum/ kompetensi. 

Rumusan tujuan khusus/ indikator jelas, logis, dan 

merupakan jabaran dari tujuan umum/ kompetensi. 

Rumusan tujuan khusus/ indikator jelas, logis, lengkap, 

dan merupakan jabaran dari tujuan umum/ kompetensi. 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran sesuai dengan model Course Review 

Horay.  

Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut: 
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a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman) yang sesuai 

dengan kurikulum dan permasalahan yang diatasi. 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan peserta 

didik. 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan 

terakhir dalam bidangnya). 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan skala sebagai berikut : 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran 

yang sesuai dengan model Course Review Horay. 

Penjelasan : Yang dimaksud media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan peserta didik untuk belajar (misalnya: 

gambar, model, benda asli, peta, dan chart). Untuk menilai 

butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Tidak direncanakan penggunaan media. 

Direncanakan penggunaan satu macam media 

tetapi tidak sesuai dengan tujuan/ indikator. 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam 

media tetapi tidak sesuai dengan tujuan/ 

indikator. 

Direncanakan penggunaan satu macam media 

yang sesuai dengan tujuan/ indikator. 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam 

media yang sesuai dengan tujuan/ indikator.  
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Indikator : 2.3 Memilih sumber belajar yang sesuai dengan model    

Course Review Horay. 

Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan 

sebagainya. Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan 

deskriptor seperti di bawah ini: 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

peserta didik. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan peserta 

didik. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan skala penilaian 

berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

3. Merencanakan skenario perbaikan pembelajaran 

Indikator : 3.1 Menentukan jenis perbaikan pembelajaran dengan 

menggunakan model Course Review Horay. 

Penjelasan : Kegiatan belajar dapat berupa mendengarkan penjelasan 

guru, observasi, belajar kelompok, melakukan percobaan, 

membaca, dan sebagainya. Penggunaan lebih dari satu jenis 

kegiatan belajar sangat diharapkan dengan maksud agar 

perbedaan individual peserta didik dapat dilayani dan 

kebosanan peserta didik dapat dihindari. Untuk menilai 

butir ini perhatikan deskriptor berikut: 
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Kegiatan perbaikan pembelajaran yang dirancang 

hendaknya; 

a. Sesuai dengan tujuan/ indikator. 

b. Sesuai dengan bahan yang akan diajarkan. 

c. Sesuai dengan perkembangan anak. 

d. Sesuai dengan waktu yang tersedia. 

e. Sesuai dengan sarana dan atau lingkungan yang tersedia. 

f. Bervariasi. 

g. Memungkinkan terbentuknya dampak pengiring. 

h. Memungkinkan keterlibatan peserta didik. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan skala penilaian 

berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 
5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 
Satu deskriptor tampak. 
Dua deskriptor tampak. 
Tiga deskriptor tampak. 
Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 3.2 Menyusun langkah-langkah perbaikan pembelajaran 

dengan menggunakan model Course Review Horay. 

Penjelasan : Langkah-langkah perbaikan pembelajaran adalah tahap-

tahap perbaikan pembelajaran yang direncanakan guru sejak 

awal sampai akhir pembelajaran. Selanjutnya untuk menilai 

butir ini perlu memperhatikan skala sebagai berikut : 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Tidak dicantumkan langkah-langkah perbaikan 

pembelajaran. 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

tetapi tidak dirinci. 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci, tetapi tidak sesuai dengan tujuan/ indikator 

dan materi perbaikan pembelajaran. 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 



129 

   

 

 

5 

secara rinci dan sesuai dengan tujuan/ indikator atau 

materi perbaikan pembelajaran. 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci dan sesuai dengan tujuan/ indikator dan 

materi perbaikan pembelajaran. 

  

Indikator : 3.3 Menentukan alokasi waktu perbaikan pembelajaran. 

Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan 

waktu bagi kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup 

sebagaimana tampak pada deskriptor sebagai berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Alokasi waktu keseluruhan tidak dicantumkan pada 

rencana perbaikan pembelajaran. 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 

perbaikan pembelajaran. 

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembuka, 

inti, dan penutup) dicantumkan. 

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 

waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-

langkah perbaikan pembelajaran dirinci secara 

proporsional. 

 

Indikator : 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi peserta didik. 

Penjelasan : Memotivasi peserta didik adalah upaya guru untuk 

membuat peserta didik belajar secara aktif. Untuk menilai 

butir ini perlu memperhatikan deskriptor tentang cara 

memotivasi peserta didik sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 

pengait seperti apersepsi dan penyampaian tujuan yang 

menarik bagi peserta didik. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti peserta 

didik serta menantang peserta didik berpikir. 
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d. Melibatkan peserta didik dalam kegiatan. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen 

rencana perbaikan pembelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 3.5 Menyiapkan pertanyaan. 

Penjelasan : Pertanyaan yang dirancang dapat mencakup pertanyaan 

tingkat rendah yang menuntut kemampuan mengingat dan 

pertanyaan tingkat tinggi yang menuntut kemampuan 

memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi. Pertanyaan yang disiapkan guru dapat 

digunakan untuk berbagai tujuan. Guru mempersiapkan 

pertanyaan untuk menilai/ memotivasi peserta didik pada 

awal pelajaran, menilai peserta didik dalam proses belajar, 

dan menilai/ memotivasi peserta didik pada akhir pelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan skala 

penilaianberikut : 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak terdapat pertanyaan. 

Terdapat pertanyaan ingatan saja. 

Terdapat pertanyaan pemahaman. 

Terdapat pertanyaan penerapan. 

Terdapat pertanyaan analisis atau 

sintesis atau evaluasi. 

4. Merancang pengelolaan kelas 

Indikator : 4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar. 

Penjelasan : Penataan ruang dan fasilitas belajar mencakup persiapan 
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dan pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, 

perabot, dan alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan 

kegiatan perbaikan pembelajaran yang dirancang. Untuk 

menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut 

berikut: 

a. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

b. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan jenis 

kegiatan. 

c. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan waktu. 

d. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan 

lingkungan. 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu memperhatikan 

skala sebagai berikut : 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian peserta didik 

agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran 

menggunakan model Course Review Horay. 

Penjelasan : Pengorganisasian peserta didik adalah kegiatan guru dalam 

menentukan pengelompokan, memberi tugas, menata alur 

kerja, dan cara kerja sehingga dapat berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran. Pengorganisasian peserta didik 

ditandai oleh deskriptor berikut: 

a. Pengaturan pengorganisasian peserta didik (individu dan 

atau kelompok, dan atau klasikal). 

b. Penugasan kepada peserta didik yang harus dikerjakan. 

c. Alur dan pemberian instruksi cara kerja yang jelas. 
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d. Kesempatan bagi peserta didik untuk mendiskusikan 

hasil tugas. 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu memperhatikan 

skala berikut : 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian perbaikan 

pembelajaran 

Indikator : 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian yang 

sebenarnya sesuai dengan model Course Review Horay. 

Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi: 

- penilaian awal, 

- penilaian tengah (dalam proses), 

- penilaian akhir. 

Jenis penilaian meliputi: 

- tes lisan, 

- tes tertulis, 

- tes perbuatan. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan skala berikut 

ini: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Tidak dinyatakan proseduran dan jenis penilaian. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan/ indikator. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian yang sesuai 

dengan tujuan/ indikator. 

Tercantum dan jenis penilaian, salah satu diantaranya 

sesuai dengan tujuan/ indikator. 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, keduanya sesuai 

dengan tujuan/ indikator. 
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Indikator : 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan 

lembar observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa 

jawaban yang benar atau rambu-rambu jawaban. Untuk 

menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Tidak terdapat soal/ pertanyaan. 

Ada soal/ pertanyaan untuk setiap TPK/ indikator. 

Setiap soal/ pertanyaan mengukur TPK/ indikator. 

Bahasa dan/ atau format setiap soal/ pertanyaan 

memenuhi syarat penyusunan butir soal. 

Setiap soal/ pertanyaan disertai kunci/ rambu 

jawaban yang benar. 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

Indikator : 6.1 Kebersihan dan kerapian. 

Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana perbaikan pembelajaran 

dapat dilihat dari penampilan fisik rencana perbaikan 

pembelajaran. Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan 

deskriptor berikut: 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tidak banyak coretan. 

c. Bentuk tulisan ajeg (konsisten). 

d. Ilustrasi tepat. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

Indikator : 6.2 Penggunaan bahasa tulis. 

Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 
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hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. Untuk menilai 

butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD (Ejaan yang 

Disempurnakan). 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 
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Lampiran 9 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU II (APKG II) 

Lembar Penilaian Kemampuan Melaksanakan Perbaikan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkanlah perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri peserta didik. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di 

bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut: 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

1.1 Menata fasilitas dan sumber 

belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas. 

 

 

  

 

Rata-rata butir 1 = A 

2. Melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran. 

1. NAMA GURU  :  

2. SEKOLAH   :  

3. KELAS   :  

4. MATA PELAJARAN :  

5. WAKTU   :  

6. PELAKSANAAN  :  
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2.2 Melaksanakan pembelajaran 

menggunakan model Course 

Review Horay yang sesuai 

dengan tujuan, peserta didik, 

situasi, lingkungan. 

2.3 Menggunakan alat bantu 

(media) pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan, peserta 

didik, situasi, dan lingkungan.  

2.4 Melaksanakan pembelajaran 

dalam urutan yang logis. 

2.5 Melaksanakan perbaikan 

pembelajaran secara individual, 

kelompok, atau klasikal. 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran 

secara efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 2 = B 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan 

penjelasan yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran. 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon peserta didik. 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, 

tulisan, isyarat, dan gerakan 

badan. 

3.4 Memicu dan memelihara 

keterlibatan peserta didik 

3.5 Memantapkan penguasaan 

materi pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 3 = C 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif peserta didik terhadap belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada 

peserta didik. 

4.2 Menunjukkan kegairahan 

mengajar. 

4.3 Mengembangkan hubungan 

antarpribadi yang sehat dan 

serasi. 

4.4 Membantu peserta didik 

menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

4.5 Membantu peserta didik 

menumbuhkan kepercayaan 

diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 4 = D 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam perbaikan pembelajaran 

mata pelajaran bahasa Indonesia 

5.1 Mendemonstrasikan 

penguasaan materi bahasa 

Indonesia. 

5.2 Mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk 

berkomunikasi dan bernalar. 

5.3 Memberikan latihan 

keterampilan berbahasa. 
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5.4 Peka terhadap kesalahan 

penggunaan istilah teknis. 

5.5 Memupuk kegemaran 

membaca. 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 5 = E  

6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama 

proses pembelajaran. 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran. 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 6 = F 

7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

7.1 Keefektifan proses 

pembelajaran. 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia 

tepat. 

7.3 Peka terhadap kesalahan 

berbahasa peserta didik. 

7.4 Penampilan guru dalam 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata butir 7 = G 

Nilai performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran = Y 

Banyumas,   April 2015 

Observer, 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 
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DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KINERJA GURU II (APKG II) 

Lembar Penilaian Kemampuan Melaksanakan Perbaikan Pembelajaran 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Indikator : 1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar. 

Penjelasan : Indikator ini meliputi fasilitas pembelajaran dan sumber 

belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. Untuk menilai 

butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tata ruang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 

b. Fasilitas yang diperlukan tersedia. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Fasilitas dan sumber belajar mudah dimanfaatkan.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

Indikator : 1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas. 

Penjelasan : Tugas-tugas rutin kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas rutin yang efektif dan efisien sangat menunjang proses 

pembelajaran. Untuk menilai butir ini perlu diperhatian 

apakah guru memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal 

berikut: 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Kehadiran peserta didik. 

c. Kebersihan dan kerapihan papan tulis, pakaian peserta 

didik, dan perabotan kelas. 

d. Kesiapan peserta didik mengikuti pelajaran. 
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Selanjutnya untuk meniai butir ini perlu memperhatikan 

skala sebagai berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Indikator : 2.1 Memulai pembelajaran. 

Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan 

mental peserta didik untuk mulai belajar. Untuk menilai 

butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Menarik perhatian peserta didik. 

b. Memotivasi peserta didik. 

c. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman 

peserta didik (apersepsi). 

d. Menggambarkan garis besar materi dan kegiatan sebagai 

pijakan pembelajaran. 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu memperhatikan 

skala berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

Indikator : 2.2 Melaksanakan pembelajaran menggunakan model 

Course Review Horay yang sesuai dengan tujuan, 

peserta didik, situasi, dan lingkungan. 

Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara 
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kegiatan pembelajaran menggunakan model Course Review 

Horay dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan peserta 

didik, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor 

berikut: 

a.  Pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran. 

b. Pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan peserta didik. 

c. Pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian peserta didik 

terfokus pada pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

d. Pembelajaran sesuai dengan situasi dan lingkungan 

belajar. 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu memperhatikan 

skala sebagai berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

  

Indikator : 2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan, peserta didik, situasi, dan 

lingkungan. 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan 

media pembelajaran yang digunakan guru dalam kelas, 

tidak termasuk papan tulis, kapur/ spidol, dan penghapus. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

Guru tidak menggunakan alat bantu pembelajaran. 

Guru menggunakan sendiri alat bantu pembelajaran. 

Beberapa peserta didik dilibatkan dalam menggunakan 

alat bantu pembelajaran. 

Peserta didik dikelompokkan untuk menggunakan alat 

bantu pembelajaran. 

Peserta didik mendapat kesempatan menggunakan alat 

bantu pembelajaran secara kelompok dan individual. 

 

Indikator : 2.4 Melaksanakan pembelajaran dengan urutan yang logis. 

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru 

dapat memilih dan mengatur secara logis kegiatan belajar 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun. Untuk menilai butir ini perlu 

memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

d. Ada tindak lanjut di akhir pembelajaran.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

Indikator : 2.5 Melaksanakan perbaikan pembelajaran secara 

individual, kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat 

individual, kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan 

untuk memenuhi perbedaan individual peserta didik. Untuk 

menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut: 

a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, 

sesuai dengan tujuan/ materi/ kebutuhan peserta didik. 
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b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual 

sesuai dengan waktu dan fasilitas pembelajaran. 

c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan 

kelompok, klasikal ke kelompok atau sebaliknya 

berlangsung dengan lancar. 

d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, 

kelompok atau individual) yang sedang dikelola. 

e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau 

individual) peserta didik terlibat langsung secara optimal.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 
5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 
Deskriptor a tampak. 
Deskriptor a dan b tampak. 
Deskriptor a, b, dan c tampak. 
Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

Indikator : 2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. Untuk menilai 

butir ini perlu deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang 

telah dialokasikan. 

c. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

d. Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 
5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 
Deskriptor a tampak. 
Deskriptor a dan b tampak. 
Deskriptor a, b, dan c tampak. 
Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

3. Mengelola interaksi kelas 

Indikator : 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran. 
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Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru 

dalam menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur 

yang bertalian dengan isi pelajaran. Penilai perlu mengamati 

reaksi peserta didik agar skala penilaian dapat ditentukan 

secara tepat. Untuk menilai butir ini digunakan skala 

penilaian berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan tidak 

ada usaha guru untuk mengurangi kebingungan peserta 

didik. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan peserta didik 

tetapi tidak efektif. 

Meskipun peserta didik umumnya mengerti, guru 

menjelaskan kembali untuk menghilangkan 

kesalahpahaman. 

Hanya beberapa peserta didik yang salah mengerti, guru 

membantu peserta didik secara individual, misalnya 

setelah pembelajaran. 

Tidak nampak adanya peserta didik yang bingung karena 

penjelasan guru dapat dipahami dengan mudah. 
 

Indikator : 3.2 Menangani pertanyaan dan respon peserta didik. 

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani 

komentar dan pertanyaan peserta didik. Untuk menilai butir 

ini digunakan skala penilaian berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
 
2 

 
 
3 
 
 
4 
 
 

Menggunakan kata atau tindakan yang mengurangi 
keberanian peserta didik untuk bertanya atau memberi 
tanggapan/ menjawab. 
Mengabaikan peserta didik yang ingin mengajukan 
pendapat dan/ atau tidak menanggapi kontribusi 
(pendapat) peserta didik. 
Tanggap terhadap peserta didik yang ingin mengajukan 
pendapat, sesekali menggali respon atau pertanyaan 
peserta didik dan memberikan respon yang sepadan. 
Menggali respon atau pertanyaan peserta didik selama 
pembelajaran berlangsung dan memberi balikan bagi 
peserta didik. 
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5 Guru meminta peserta didik lain untuk merespon 
pertanyaan temannya atau menampung respon dan 
pertanyaan peserta didik untuk kegiatan selanjutnya. 

 

Indikator : 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, dan 

gerakan badan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, isyarat ataupun 

dengan gerakan badan. Untuk menilai butir ini perlu 

diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembicaraan lancar. 

b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila 

(berupa tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat 

dibaca dengan jelas. 

d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 
5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 
Deskriptor a tampak. 
Deskriptor a dan b tampak. 
Deskriptor a, b, dan c tampak. 
Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

Indikator : 3.4 Memicu dan mempertahankan keterlibatan peserta 

didik. 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik 

minat, dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi 

dalam pembelajaran. Untuk menilai butir ini perlu 

diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Membantu peserta didik mengingat kembali pengalaman 

atau pengetahuan yang sudah diperolehnya. 

b. Mendorong peserta didik yang pasif untuk berpartisipasi. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 

terbuka yang mampu menggali reaksi peserta didik. 
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d. Merespon/ menanggapi secara positif peserta didik yang 

berpartisipasi.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

Indikator : 3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru 

memantapkan penguasaan materi pembelajaran dengan cara 

merangkum, meringkas, meninjau ulang, dan sebagainya. 

Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama proses 

pembelajaran. Untuk menilai butir ini digunakan skala 

penilaian sebagai berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Tidak ada kegiatan merangkum, meringkas, atau 

meninjau ulang.  

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 

ulang tetapi tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 

ulang secara lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 

ulang dengan melibatkan peserta didik. 

Guru membimbing peserta didik membuat 

rangkuman atau ringkasan atau meninjau ulang. 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif peserta didik terhadap belajar 

Indikator : 4.1 Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada peserta didik. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh perhatian, dan sabar kepada 

peserta didik. Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan 

apakah guru/ calon guru melakukan hal-hal berikut: 
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a. Menampilkan sikap bersahabat kepada peserta didik. 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi peserta 

didik yang berperilaku kurang sopan. 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yan sopan dalam 

menegur peserta didik. 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antarpeserta 

didik maupun antara guru dengan peserta didik.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

Indikator : 4.2 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar. 

Penjelasan : Indikator ini akan mengukur tingkat kegairahan guru dalam 

mengajar. Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui 

wajah, nada suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. Untuk 

menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

menunjukkan kesungguhan dengan: 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b. Nada suara pada bagian pelajaran yang penting. 

c. Cara mendekati peserta didik dan memperhatikan hal 

yang sedang dikerjakan. 

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

Indikator : 4.3 Mengembangkan hubungan antarpribadi yang sehat dan 

serasi. 
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Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap 

hal-hal yang dirasakan dan dialami peserta didik ketika 

mereka mengahapi kesulitan. Untuk menilai butir ini 

digunakan skala penilaian berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Tidak memberi perhatian terhadap masalah-masalah 

peserta didik. 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap peserta 

didik yang membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada peserta didik yang 

membutuhkan. 

Mendorong peserta didik untuk memecahkan 

masalahnya sendiri. 

Mendorong peserta didik untuk membantu temannya 

yang membutuhkan. 

*) Jika selama pembelajaran tidak ada peserta didik yang mengalami kesulitan, 

maka butir ini tidak disertakan dalam penilaian. 

 

Indikator : 4.4 Membantu peserta didik menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru 

dalam menerima kenyataan tentang kelebihan dan 

kekurangan setiap peserta didik. Untuk menilai butir ini 

perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Menghargai perbedaan individual setiap peserta didik. 

b. Memberikan perhatian kepada peserta didik yang 

menampakkan penyimpangan (misalnya cacat fisik, 

pemalu, agresif). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang 

memiliki kelebihan dalam belajar atau membantu peserta 

didik yang lambat belajar. 

d. Mendorong kerja sama antara peserta didik yang lambat 

dan yang cepat dalam belajar.  
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

*) Jika selama pembelajaran tidak ada peserta didik yang mengalami 

  kesulitan, maka butir ini tidak disertakan dalam penilaian. 

 

Indikator : 4.5 Membantu peserta didik menumbuhkan kepercayaan 

diri. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu peserta 

didik menumbuhkan rasa percaya diri. Untuk menilai butir 

ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mendorong peserta didik agar berani mengemukakan 

pendapat sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

memberikan alasan tentang pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

memimpin. 

d. Memberi pujian kepada peserta didik yang berhasil atau 

memberi semangat kepada peserta didik yang belum 

berhasil.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran bahasa Indonesia 

Indikator : 5.1 Mendemonstrasikan penguasaan materi pembelajaran 

bahasa Indonesia. 

Penjelasan : Materi pembelajaran bahasa Indonesia meliputi empat 



150 

   

aspek, yaitu:  

a. Kebahasan, 

b. Pemahaman,  

c. Penggunaan, dan  

d. Apresiasi sastra.   

Untuk menilai butir ini menggunakan skala penilaian 

berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

Indikator : 5.2 Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

berkomunikasi dan bernalar. 

Penjelasan : Pembelajaran Bahasa Indonesia mempunyai berbagai 

fungsi, antara lain untuk mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi dan bernalar. Oleh karena itu, guru 

seyogianya menyediakan kesempatan berlatih sehingga 

kedua kemampuan tersebut terbentuk dan berkembang. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

Tidak ada kesempatan bagi peserta didik untuk 

berkomunikasi. 

Ada kesempatan bagi peserta didik untuk 

berkomunikasi. 

Latihan berkomunikasi berlangsung dengan lancar. 

Latihan berkomunikasi berlangsung dengan lancar dan 

sistematis. 

Latihan berkomunikasi berlangsung dengan lancar, 

sistematis, dan sesuai dengan konteks (lawan bicara, 

topik, situasi, dan lain-lain. 

 

Indikator : 5.3 Memberikan latihan keterampilan berbahasa. 

Penjelasan : Latihan keterampilan berbahasa diberikan dengan tujuan 
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agar peserta didik mampu mengungkapkan perasaan dan 

pikirannya dengan bahasa yang benar secara lisan dan 

tulisan. Latihan berbahasa dianggap efektif apabila 

dilakukan secara terpadu antara keterampilan membaca, 

menyimak, berbicara, dan menulis. Setiap peserta didik 

memperoleh kesempatan berlatih sesuai dengan tujuan. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

Tidak ada latihan keterampilan berbahasa tetapi tidak 
terpadu. 
Peserta didik mendapat latihan keterampilan 
berbahasa tetapi tidak terpadu. 
Sebagian kecil peserta didik mendapat latihan secara 
terpadu sesuai dengan tujuan. 
Sebagian besar peserta didik mendapat latihan  secara 
terpadu sesuai dengan tujuan. 
Semua peserta didik mendapat latihan  secara terpadu 
sesuai dengan tujuan. 

 

Indikator : 5.4 Peka terhadap kesalahan penggunaan istilah teknis. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan sifat disiplin terhadap penggunaan 

ejaan, agar peserta didik terbiasa menggunakan bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar secara lisan maupun 

tertulis. Sifat disiplin ini ditunjukkan dengan cara memberi 

contoh penggunaan bahasa Indonesia ketika berbicara dan 

menegur atau menyuruh memperbaiki kesalahan penerapan 

kaidah bahasa Indonesia yang salah. Untuk menilai butir ini 

digunakan skala penilaian berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Menggunakan bahasa Indonesia secara tidak komunikatif. 

Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik/ 

komunikatif. 

Memberi contoh menggunakan bahasa tulis sesuai kaidah. 

Memeriksa tulisan peserta didik secara teliti. 

Membimbing peserta didik untuk selalu menerapkan 

kaidah-kaidah bahasa dalam bahasa tulis. 
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Indikator : 5.5 Memupuk kegemaran membaca. 

Penjelasan : Kegemaran membaca merupakan salah satu kunci 

keberhasilan seseorang dalam meraih ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Oleh karena itu, pembelajaran Bahasa 

Indonesia haruslah memungkinkan tumbuhnya kegemaran 

membaca. Indikator ini mengacu pada kemampuan guru 

untuk mengelola berbagai kegiatan yang mampu 

menumbuhkan kegemaran membaca. Untuk menilai butir 

ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Menganjurkan peserta didik untuk membaca buku. 

b. Menceritakan satu kejadian yang dibaca guru dari 

berbagai sumber (misalnya buku, koran, majalah) sebagai 

titik tolak pembelajaran. 

c. Meminta peserta didik menceritakan peristiwa yang 

pernah dibacanya. 

d. Memberikan tugas membaca secara berkesinambungan. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

Indikator : 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan 

mendapatkan balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan 

selama proses pembelajaran. Untuk menilai butir ini perlu 

digunakan skala penilaian sebagai berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

Tidak melakukan penilaian selama proses 

pembelajaran. 

Menilai penguasaan peserta didik dengan mengajukan 
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3 

 

 

4 

 

5 

 

pertanyaan atau memberikan tugas kepada peserta 

didik. 

Menilai penguasaan peserta didik dengan mengajukan 

pertanyaan dan memberikan tugas kepada peserta 

didik. 

Menilai penguasaan peserta didik melalui kinerja yang 

ditunjukkan peserta didik. 

Menilai penguasaan peserta didik melalui isyarat yang 

ditunjukkan peserta didik. 
 

Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan 

mengetahui penguasaan peserta didik terhadap materi 

pelajaran. Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian 

berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Guru tidak memberikan penilaian 

akhir. 

Guru memberikan penilaian akhir 

tetapi tidak sesuai dengan tujuan. 

Sebagian kecil penilaian akhir sesuai 

dengan tujuan. 

Sebagian besar penilaian akhir sesuai 

dengan tujuan. 

Semua soal tes akhir sesuai dengan 

tujuan. 

7. Kesan Umum Kinerja Guru/ Calon Guru 

Indikator : 7.1 Keefektifan proses pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru 

dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan 

perkembangan proses pembelajaran. Untuk menilai butir ini 

perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

d. Ada kesempatan bagi peserta didik untuk dapat bekerja 

sama, bertanggung jawab, tenggang rasa).  
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 
5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 
Deskriptor a tampak. 
Deskriptor a dan b tampak. 
Deskriptor a, b, dan c tampak. 
Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

Indikator : 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor 

berikut: 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan 

kata-kata daerah atau asing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 
5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 
Deskriptor a tampak. 
Deskriptor a dan b tampak. 
Deskriptor a, b, dan c tampak. 
Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

Indikator : 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa peserta didik. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa peserta didik, agar peserta didik terbiasa 

menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Rasa 

peka dapat ditunjukkan dengan berbagai cara seperti 

menegur, menyuruh, memperbaiki atau menanyakan 

kembali. Untuk menilai butir ini dipergunakan skala 

penilaian sebagai berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 
 

Membiarkan peserta didik melakukan kesalahan 
berbahasa. 
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2 
 
3 

 
4 
 
 
5 

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

*) Jika selama pembelajaran tidak ada peserta yang melakukan kesalahan 

    berbahasa, maka butir ini tidak disertakan dalam penilaian. 

 

Indikator : 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). Untuk menilai butir ini perlu 

diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh peserta didik dalam 

kelas yang bersangkutan. 

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 
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PENGEMBANGAN SILABUS 

SIKLUS I 

Sekolah : SD Negeri Kalisube, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Standar Kompetensi : 5. Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 

Pembelajaran 
Indikator 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

5.1 Menyampaikan 

kembali isi 

pengumuman yang 

dibacakan. 

Pengumuman 5.1.1 Menuliskan 

pokok-

pokok 

pengumum-

an yang 

didengar. 

5.1.2 Menulis-kan 

isi 

pengumum-

an.  

1. Peserta didik 

mendengarkan 

pengumuman yang 

dibacakan. 

2. Peserta didik 

mencatat pokok-

pokok 

pengumuman. 

3. Peserta didik 

menuliskan isi 

pengumuman ke 

dalam beberapa 

kalimat. 

1. Teknik tes: 

tertulis 

2. Teknik non 

tes: sikap. 

3. Bentuk: 

pilihan ganda. 

4. Instrumen: 

lembar 

penilaian tes 

formatif. 

4 x 35 menit 1. Buku 

Bahasa 

Indonesia 

Kelas IV. 

2. Rekorder. 

3. Surat kabar/ 

majalah. 

4. Audio 

visual. 

5. Laptop 

L
am

p
iran

 1
0
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Lampiran 11 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

Sekolah  : SD Negeri Kalisube, Kecamatan Banyumas 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Materi Pokok : Menyimak Pengumuman 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 x Pertemuan) 

Pelaksanaan : 2 dan 7 April 2015 

A. Standar Kompetensi 

Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun. 

B. Kompetensi Dasar 

Menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan. 

C. Indikator 

1. Menuliskan pokok-pokok pengumuman yang didengar. 

2. Menuliskan isi pengumuman. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah melakukan tanya jawab dengan guru, peserta didik dapat 

menjelaskan pengertian pengumuman. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru, peserta didik 

dapat memahami dan mencatat pokok-pokok pengumuman. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menuliskan isi 

pengumuman ke dalam beberapa kalimat. 

E. Materi Pembelajaran 

Menyimak/ mendengarkan pengumuman. 

F. Strategi, Metode, Model Pembelajaran 

Strategi : Cooperative Learning. 

Metode : Ceramah, tanya jawab, penugasan, kerja kelompok. 

Model : Course Review Horay. 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1: 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan Apersepsi: 

1. Mengucapkan salam. 

2. Mengajak semua peserta didik berdoa sesuai 

dengan agama dan kepercayaan masing-

masing untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru mengkomunikasikan kehadiran peserta 

didik/ melakukan presensi. 

4. Guru mengkondisikan peserta didik pada 

situasi pembelajaran. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan 

menanyakan apakah peserta didik pernah 

membaca surat kabar/ majalah, menonton 

televisi, atau mendengarkan radio. Kemudian 

guru kembali bertanya apakah peserta didik 

mengetahui bahwa dalam media tersebut 

biasanya terdapat informasi seperti lowongan 

pekerjaan, berita duka, menerangkan 

kegiatan, atau mengumumkan informasi 

lainnya. 

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Inti Eksplorasi: 

1. Guru menjelaskan contoh mendengarkan 

pengumuman melalui pembacaan langsung 

oleh guru. 

2. Guru menjelaskan pengertian pengumuman. 

3. Guru menjelaskan pokok-pokok 

pengumuman atau unsur-unsur pembangun 

sebuah pengumuman. 

50 menit 

Elaborasi: 

1. Guru membagi peserta didik ke dalam 

beberapa kelompok. 

2. Guru memberikan pengarahan kepada peserta 

didik mengenai langkah kerja yang akan 

dilakukan secara berkelompok dengan 

menggunakan model Course Review Horay. 

3. Masing-masing kelompok diminta untuk 

membuat membuat kotakan-kotakan kecil 

sejumlah 9/ 16/ 25 kotak sesuai dengan 

kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai 

dengan selera dan jumlah kotak yang dibuat. 
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4. Setiap peserta didik dalam masing-masing 

kelompok diminta untuk mendengarkan 

secara seksama pengumuman yang sedang 

diperdengarkan sebanyak dua kali baik 

melalui pembacaan secara langsung oleh guru 

maupun melalui media lain. 

5. Setelah peserta didik mendengarkan 

pengumuman tersebut, guru perlu 

menanyakan apakah peserta didik sudah 

merasa jelas dan mengingat informasi dari 

pengumuman yang telah diperdengarkan. 

6. Guru membacakan soal secara acak dan 

masing-masing kelompok menulis jawaban 

pada kotak yang nomornya disebutkan oleh 

guru kemudian masing-masing kelompok 

langsung mendiskusikan jawabannya. 

7. Jika soal telah habis dan seluruh kotak yang 

dibuat telah terisi dengan jawaban, maka guru 

bersama peserta didik mengoreksi jawaban 

tersebut. 

8. Jawaban benar diisi tanda benar (√) dan jika 

jawaban salah maka diisi tanda silang (x). 

9. Kelompok yang telah mendapat tanda (√) 

vertikal, horizontal, atau diagonal harus 

berteriak horay atau yel-yel lainnya. 

10. Nilai kelompok dihitung berdasarkan 

jawaban benar jumlah horay yang diperoleh. 

11. Kelompok dengan jumlah horay terbanyak 

berhak memperoleh penghargaan/ reward. 

12. Perwakilan kelompok mengumpulkan lembar 

kegiatan pada meja guru. 

Konfirmasi: 

1. Guru dan peserta didik bertanya jawab 

mengenai hal-hal yang belum dipahami 

peserta didik. 

2. Guru mengklarifikasi pemahaman peserta 

didik terhadap materi yang telah 

disampaikan. 

3. Guru bersama peserta didik menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. 

Penutup 1. Guru memberikan penguatan kepada peserta 

didik. 

2. Guru menutup dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. 

 

10 menit 
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Pertemuan 2: 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan Apersepsi: 

1. Mengucapkan salam. 

2. Mengajak semua peserta didik berdoa sesuai 

dengan agama dan kepercayaan masing-

masing untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru mengkomunikasikan kehadiran peserta 

didik/ melakukan presensi. 

4. Guru mengkondisikan peserta didik pada 

situasi pembelajaran. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan 

memberikan pertanyaan kepada peserta didik 

mengenai materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Inti Eksplorasi: 

1. Guru memberikan contoh mendengarkan 

pengumuman melalui pembacaan langsung 

oleh guru atau melalui media lain. 

2. Guru menanyakan hal/ informasi apa saja 

yang telah diperoleh peserta didik melalui 

mendengarkan pengumuman tersebut. 

3. Guru menyampaikan isi pengumuman yang 

telah diperdengarkan. 

4. Guru menjelaskan cara menganalisis isi 

pengumuman melaui pokok-pokok 

pengumuman. 

40 menit 

Elaborasi: 

1. Guru membagi peserta didik ke dalam 

beberapa kelompok. 

2. Guru memberikan pengarahan kepada peserta 

didik mengenai langkah kerja yang akan 

dilakukan secara berkelompok dengan 

menggunakan model Course Review Horay. 

3. Masing-masing kelompok diminta untuk 

membuat membuat kotakan-kotakan kecil 

sejumlah 9/ 16/ 25 kotak sesuai dengan 

kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai 

dengan selera dan jumlah kotak yang dibuat. 

4. Setiap peserta didik dalam masing-masing 

kelompok diminta untuk mendengarkan 

secara seksama pengumuman yang sedang 

diperdengarkan sebanyak dua kali baik 
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melalui pembacaan secara langsung oleh guru 

maupun melalui media lain. 

5. Setelah peserta didik mendengarkan 

pengumuman tersebut, guru perlu 

menanyakan apakah peserta didik sudah 

merasa jelas dan mengingat informasi dari 

pengumuman yang telah diperdengarkan. 

6. Guru membacakan soal secara acak dan 

masing-masing kelompok menulis jawaban 

pada kotak yang nomornya disebutkan oleh 

guru kemudian masing-masing kelompok 

langsung mendiskusikan jawabannya. 

7. Jika soal telah habis dan seluruh kotak yang 

dibuat telah terisi dengan jawaban, maka guru 

bersama peserta didik mengoreksi jawaban 

tersebut. 

8. Jawaban benar diisi tanda benar (√) dan jika 

jawaban salah maka diisi tanda silang (x). 

9. Kelompok yang telah mendapat tanda (√) 

vertikal, horizontal, atau diagonal harus 

berteriak horay atau yel-yel lainnya. 

10. Nilai kelompok dihitung berdasarkan 

jawaban benar jumlah horay yang diperoleh. 

11. Kelompok dengan jumlah horay terbanyak 

berhak memperoleh penghargaan/ reward. 

12. Kemudian masing-masing peserta didik di 

dalam kelompok diminta untuk menuliskan 

kembali isi dari pengumuman berdasarkan 

pokok-pokok jawaban benar pada kotak. 

13. Guru berkeliling untuk memantau jalannya 

diskusi. 

14. Perwakilan kelompok mengumpulkan lembar 

kegiatan pada meja guru. 

Konfirmasi: 

1. Guru dan peserta didik bertanya jawab 

mengenai hal-hal yang belum dipahami 

peserta didik. 

2. Guru mengklarifikasi pemahaman peserta 

didik terhadap materi yang telah 

disampaikan. 

3. Guru bersama peserta didik menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. 

Penutup 1. Guru membagikan tes formatif dan peserta 

didik diminta untuk mengerjakannya selama 

15 menit. 

20 menit 
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2. Guru memberikan penguatan kepada peserta 

didik. 

3. Guru menutup dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. 

H. Sumber dan Media 

1. Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD/ MI Kelas 

IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Nurcholis, Hanif dan Mafrukhi. 2007. Saya Senang Berbahasa Indonesia 

untuk Sekolah Dasar Kelas IV. Jakarta: Erlangga. 

3. Teks dan rekaman pengumuman. 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian proses dan hasil.  

2. Jenis  penilaian  :  

a. Penilaian proses : pengamatan keaktifan peserta didik. 

b. Penilaian hasil : tes formatif dengan alat penilaian. 

3. Bentuk penilaian : sikap dan tes tertulis. 

4. Alat penilaian  : lembar pengamatan aktivitas belajar dan 

      tes formatif (terlampir).  

 

 Banyumas, 2 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV 

 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 

 



163 

   

1
6
3
 

Lampiran Materi Pokok: Pengumuman 

A. Pengertian pengumuman 

Pengumuman adalah proses atau cara, perbuatan mengumumkan. 

Pengumuman dapat pula disebut dengan pemberitahuan. Pengumuman bersifat 

umum, artinya isi pengumuman untuk diketahui oleh banyak orang. Pengumuman 

dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Pengumuman dapat 

disampaikan secara lisan maupun tertulis. Isi atau informasi yang akan 

disampaikan pun harus mudah dipahami karena untuk diketahui oleh banyak 

orang. 

B. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat pengumuman 

Membuat pengumuman perlu memperhatikan hal-hal berikut: 

(1) Kepada siapa pengumuman ditujukan. 

(2) Berita atau informasi apa yang disampaikan. 

(3) Keterangan waktu pembuatan pengumuman. 

(4) Pembuat pengumuman, lembaga atau nama terang. 

C. Jenis-jenis pengumuman 

Isi pengumuman merupakan hal utama untuk mengetahui inti dari 

informasi yang disampaikan. Berikut ini adalah jenis-jenis pengumuman 

berdsarkan isi: 

(1) Laporan kegiatan atau acara. 

(2) Berita pernikahan, ulang tahun, kelahiran, dan peresmian. 

(3) Berita duka. 

(4) Pengumuman pemenang. 

(5) Lowongan pekerjaan atau penerimaan siswa baru. 

(6) Pemberitahuan dari intansi pemerintahan. 

(7) Iklan. 

(8) Pengumuman orang hilang. 
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Lampiran 

CONTOH PENGUMUMAN 

 

Dalam rangka memperingati bulan bahasa, SD Negeri Kemandungan 1 Kota 

Tegal akan mengadakan lomba membaca puisi antarsiswa. Kegiatan tersebut akan 

dilaksanakan pada: 

Hari, tanggal : Selasa, 21 April 2015 

Waktu  : Pukul 08.00 WIB 

Tempat : Ruang pertemuan SD Negeri Kemandungan 1 

Peserta  : Siswa kelas IV, V, dan IV 

Tema  : Bahasa Indonesia, Keberagaman Bahasa di Indonesia 

 

Pendaftaran dimulai tanggal 16 – 19 April 2015 melalui guru kelas masing-

masing. 

 Kemandungan, 1 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kemandungan 1 

 

 

Suciati, S.Pd. 

 

Ketua Panitia Lomba 

 

 

Itaumi, S.Pd. 
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Lampiran 

TEKS PENGUMUMAN 

SOAL AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

PENGUMUMAN 

Saksikanlah kemeriahan Hari Jadi Kabupaten Pemalang ke – 440 

tahun dalam acara Pemalang Amazing Extravaganza pada hari Minggu, 25 

Januari 2015 dengan rangkaian acara sebagai berikut: 

1. Widuri Batik Karnival dan Parade Kesenian Rakyat Pemalang 

Waktu : Pukul 09.00 – 15.00 WIB 

Tempat : Sirandu Mall sampai Alun-Alun Pemalang 

2. Ngebeg Bareng untuk Memecahan Rekor MURI (Museum Rekor 

Indonesia) 

Waktu : Pukul 15.00 – 16.00 WIB 

Tempat : Alun-Alun Pemalang 

3. Road Race Jazz Festival 

Waktu : Pukul 19.00 – 23.30 WIB 

Tempat : Sirkuit Pantai Widuri 

4. Pesta Kembang Api dan Lampion 

Waktu : Pukul 23.30 – 00.00 WIB 

Tempat : Sirkuit Pantai Widuri 
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SOAL AKTIVITAS PESERTA DIDIK SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Teks Pengumuman: Hari Jadi Kabupaten Pemalang 

1. Pengumuman tersebut dibuat untuk memperingati… 

a. Hari Jadi Kabupaten Pemalang c. Hari Jadi Kabupaten Banyumas 

b. Hari Jadi Kabupaten Pekalongan d. Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara 

2. Kabupaten Pemalang memperingati Hari Jadi yang ke… 

a. 430 tahun c. 450 tahun 

b. 440 tahun d. 460 tahun 

3. Pemalang Amazing Extravaganza dilaksanakan pada hari… 

a. Kamis c. Sabtu 

b. Jumat d. Minggu 

4. Pemalang Amazing Extravaganza dilaksanakan pada tanggal… 

a. 23 Januari 2015 c. 25 Januari 2015 

b. 24 Januari 2015 d. 26 Januari 2015 

5. Berikut ini yang bukan merupakan rangkaian acara dalam Pemalang Amazing 

Extravaganza adalah… 

a. Widuri Batik Karnival c. Ngebeg Bareng 

b. Parade Kesenian Rakyat Pemalang d. Pesta Musik Pemalang 

6. Widuri Batik Karnival dan Parade Kesenian Rakyat Pemalang dilaksanakan 

pada pukul… 

a. 09.00 – 15.00 WIB c. 19.00 – 23.30 WIB 

b. 15.00 – 16.00 WIB d. 23.30 – 00.00 WIB 

7. Acara Ngebeg Bareng dilaksanakan di… 

a. Sirandu Mall c. Sirkuit Pantai Widuri 

b. Alun-Alun Pemalang d. Pendopo Kabupaten Pemalang 

8. MURI merupakan singkatan dari… 

a. Museum Republik Indonesia c. Museum Negara Indonesia 

b. Museum Rakyat Indonesia d. Museum Rekor Indonesia 

9. Acara yang dilaksanakan di Sirkuit Pantai Widuri adalah… 

a. Widuri Batik Karnival c. Pesta Kembang Api dan Lampion 

b. Parade Kesenian Rakyat Pemalang d. Ngebeg Bareng 

KUNCI JAWABAN 

1. a (Hari Jadi Kabupaten 

Pemalang) 

6. a (09.00 – 15.00 WIB) 

2. b (440 tahun) 7. b (Alun-Alun Pemalang) 

3. d (Minggu) 8. d (Museum Rekor Indonesia) 

4. c (25 Januari 2015) 9. c (Pesta Kembang Api dan 

Lampion) 

5. d (Pesta Musik Pemalang)  
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Lampiran 

TEKS PENGUMUMAN 

SOAL AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Hidup bersih merupakan pangkal dari kesehatan tubuh dan lingkungan di 

sekitar kita. Sebagaimana kata pepatah yang menyebutkan bahwa kebersihan 

pangkal kesehatan, dan kebersihan merupakan sebagian dari iman. Lingkungan 

perlu kita rawat dan jaga agar selalu bersih, sehat, dan rapi. Merawat dan menjaga 

lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu untuk 

memelihara kebersihan, kesehatan, dan kerapian lingkungan sekolah, SD Negeri 

Kalisube akan mengadakan kegiatan Jumat Bersih. Kegiatan tersebut akan 

dilaksanakan pada: 

hari, tanggal : Jumat, 10 April 2015 

waktu  : Pukul 07.30 s.d selesai 

tempat  : Lingkungan kelas masing-masing dan lingkungan sekitar sekolah 

keterangan : Semua siswa kelas I – VI memakai pakaian olahraga dan 

  membawa alat kebersihan. 

 

Kegiatan Jumat Bersih sekaligus sebagai lomba kebersihan bagi kelas I – 

VI. Kriteria yang akan dinilai dalam lomba yaitu kebersihan, kerapian, keindahan 

dan kerja sama antarsiswa. Bagi kelas terbaik akan mendapatkan hadiah menarik 

dari sekolah. 

 

       Kalisube, 6 April 2015 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

 

Surajiyem, S,Pd. 
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SOAL AKTIVITAS PESERTA DIDIK SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Teks Pengumuman: Kegiatan Jumat Bersih 

1. Pengumuman yang telah dibacakan menjelaskan tentang… 

a. Kegiatan Kerja Bakti c. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan 

b. Kegiatan Jumat Bersih d. Kegiatan Penanaman Pohon 

2. Kegiatan Jumat Bersih akan dilaksanakan pada tanggal.. 

a. Jumat, 10 April 2015 c. Jumat, 20 April 2015 

b. Jumat, 10 April 2014 d. Jumat, 20 April 2014 

3. Kegiatan Jumat Bersih akan dimulai pukul… 

a. 08.30 WIB c. 07.30 WIB 

b. 08.00 WIB d. 07.00 WIB 

4. Kegiatan Jumat Bersih akan dilaksanakan di… 

a. Lingkungan kelas c. Lingkungan rumah dan 

lingkungan sekolah 

b. Lingkungan sekolah d. Lingkungan kelas dan 

lingkungan sekolah 

5. Selain kegiatan Jumat Bersih, kegiatan lain yang akan dilaksanakan yaitu… 

a. Lomba kebersihan c. Lomba kesehatan 

b. Lomba olahraga d. Lomba keterampilan 

6. Lomba kebersihan akan diikuti oleh… 

a. Kelas I dan VI c. Kelas I dan IV 

b. Kelas I – VI d. Kelas I – IV 

7. Kriteria yang akan dinilai dalam lomba kebersihan, kecuali… 

a. Kebersihan c. Kesehatan 

b. Kerapian d. Keindahan 

8. Pengumuman yang telah dibacakan dibuat pada tanggal… 

a. 26 April 2015 c. 9 April 2015 

b. 16 April 2015 d. 6 April 2015 

9. Pengumuman yang telah dibacakan dibuat oleh… 

a. Kepala Sekolah c. Siswa 

b. Guru d. Penjaga Sekolah 

 

KUNCI JAWABAN 

1. b (Kegiatan Jumat Bersih) 6. b (Kelas I – VI) 

2. a (Jumat, 10 April 2015) 7. c (Kesehatan) 

3. c (07.30 WIB) 8. d (6 April 2015) 

4. d (Lingkungan kelas dan 

lingkungan sekolah) 

9. a (Kepala Sekolah) 

5. a (Lomba kebersihan)  



169 

   

1
6
9
 

Lampiran 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok : Menyimak Pengumuman 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Hari, tanggal  : 

Nama Kelompok : 

Anggota Kelompok : 

1. …………………………….. 3. …………………………….. 

2. …………………………….. 4. …………………………….. 

PETUNJUK! 

1. Buatlah kotak dengan tiga kolom dan tiga baris, atau dengan menebalkan garis 

putus-putus pada kotak di bawah ini! 

2. Isi angka sesuai selera dari angka 1 sampai dengan 9 pada lingkaran dalam 

kotak! 

3. Perhatikan dan dengarkan secara seksama sebuah pengumuman yang akan 

dibacakan atau diputar oleh gurumu! 

4. Setelah selesai, diskusikan dan kerjakanlah soal yang dibacakan gurumu sesuai 

dengan nomor urut soal yang telah dicantumkan pada kotak! 
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KISI – KISI SOAL TES FORMATIF 

SIKLUS I 

Nama Sekolah : SD Negeri Kalisube, Kecamatan Banyumas 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Menyimak Pengumuman 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Alokasi Waktu : 15 Menit 

Jumlah Soal  : 10 Butir Soal 

Standar Kompetensi : 5. Mendengarkan Pengumuman dan Pembacaan Pantun 

Kompetensi Dasar : 5.1 Menyampaikan Kembali Isi Pengumuman yang Dibacakan 

No. Indikator Soal Bentuk Soal Tingkat Kesukaran Kognitif Nomor Soal 

1. Peserta didik dapat menentukan pembuat pengumuman 

dalam pengumuman yang telah didengar. 

Pilihan Ganda Mudah C1 1 

2. Peserta didik dapat menentukan kepada siapa 

pengumuman yang telah didengar itu ditujukan. 

Pilihan Ganda Mudah C1 2 

3. Peserta didik dapat menentukan kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam pengumuman yang telah didengar. 

Pilihan Ganda Mudah C1 3 

4. Peserta didik dapat menentukan waktu pelaksanaan 

kegiatan dalam pengumuman yang telah didengar. 

Pilihan Ganda Mudah C1 4 

5. Peserta didik dapat menentukan tempat pelaksanaan 

kegiatan dalam pengumuman yang telah didengar. 

Pilihan Ganda Mudah C1 5 
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6. Peserta didik dapat menentukan kedudukan seseorang 

dalam pengumuman yang telah didengar. 

Pilihan Ganda Mudah C1 6 

7. Peserta didik dapat menentukan suatu akronim dalam 

pengumuman yang telah didengar. 

Pilihan Ganda Sedang C2 7 

8. Peserta didik dapat menentukan isi pengumuman yang 

telah didengar. 

Pilihan Ganda Sedang C2 8 

9. Peserta didik dapat menentukan sinonim/ persamaan kata 

dari sebuah kata dalam pengumuman yang telah 

didengar. 

Pilihan Ganda Sulit C3 9 

10. Peserta didik dapat menentukan antonim/ lawan kata dari 

sebuah kata dalam pengumuman yang telah didengar. 

Pilihan Ganda Sulit C3 10 
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Lampiran 13 

TEKS PENGUMUMAN 

TES FORMATIF SIKLUS I 

 

Teks pengumuman ini akan dibacakan langsung oleh guru/ diputarkan melalui 

rekaman suara. 

PENGUMUMAN 

 

Diberitahukan kepada seluruh warga Kecamatan Banyumas bahwa 

untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang ke - 433, maka 

dengan tema Budaya Luhur Banyumas (Bulumas), Pemerintah Kecamatan 

Banyumas bermaksud mengadakan serangkaian kegiatan sebagai berikut: 

1. Tasyakuran dan Doa Bersama 

Hari, tanggal  : Sabtu, 4 April 2015 

Waktu   : Pukul 20.00 s.d. 22.00 WIB 

Tempat  : Pendopo Sipanji, Kecamatan Banyumas 

 

2. Pertunjukan Wayang Kulit 

Hari, tanggal  : Sabtu, 4 April 2015 

Waktu   : Pukul 22.00 WIB s.d. selesai 

Tempat  : Pendopo Sipanji, Kecamatan Banyumas 

Dalang   : Ki Anom 

 

3. Kirab Budaya Banyumasan 

Hari, tanggal  : Minggu, 5 April 2015 

Waktu   : Pukul 08.00 WIB s.d selesai 

Tempat  : Alun-Alun Banyumas – Jalan Utama Desa 

  Sudagaran – Jalan Utama Desa Pakunden – 

  Alun-Alun Banyumas 
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4. Festival Budaya Banyumasan 

Hari, tangga l : Minggu, 5 April 2015 

Waktu  : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai 

Tempat  : Alun-Alun Banyumas 

Acara  : a. Festival Kuliner Banyumas 

     b. Festival Batik Banyumas 

     c. Festival Kesenian Banyumas 

 

Demi semaraknya kegiatan tersebut, warga Kecamatan Banyumas 

diimbau untuk mengikuti dan menyaksikan kemeriahan pesona budaya 

Banyumasan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

Banyumas, 1 Maret 2015 

      Camat Banyumas 

 

 

     Ari Yusminto Fauzi 
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Lampiran 14 

TES FORMATIF SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok : Menyimak/ Mendengarkan Pengumuman 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Waktu  : 15 Menit 

 

NAMA: ………………………………. NO. ABSEN: ………………………… 

 

Simaklah rekaman pengumuman yang akan diputarkan oleh gurumu, dan 

jawablah soal dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d 

di depan jawaban yang paling benar! 

1. Pengumuman yang telah didengar dibuat oleh… 

a. Pemerintah Kabupaten 

Banyumas 

c. Warga Kabupaten Banyumas 

b. Pemerintah Kecamatan 

Banyumas 

d. Warga Kecamatan Banyumas 

2. Pengumuman tersebut ditujukan untuk… 

a. Pemerintah Kabupaten 

Banyumas 

c. Warga Kabupaten Banyumas 

b. Pemerintah Kecamatan 

Banyumas 

d. Warga Kecamatan Banyumas 

3. Kegiatan dalam pengumuman tersebut diselenggarakan untuk… 

a. Memperingati Hari Jadi 

Banyumas 

c. Memperingati Hari Budaya 

b. Memperingati Hari 

Kemerdekaan RI 

d. Memperingati Hari Batik 

Nasional 

4. Kirab Budaya Banyumasan akan dilaksanakan pada… 

a. Minggu, 1 Maret 2015 c. Sabtu, 4 April 2015 

b. Rabu, 4 Maret 2015 d. Minggu, 5 April 2015 
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5. Pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Banyumasan tersebut bertempat di… 

a. Alun-alun Banyumas c. Jalan utama desa Sudagaran 

b. Jalan utama desa Pakunden d. Pendopo Sipanji 

6. Ari Yusminto Fauzi adalah seorang… 

a. Dalang Banyumas c. Camat Banyumas 

b. Bupati Banyumas d. Warga Banyumas 

7. Bulumas merupakan singkatan dari… 

a. Budaya Leluhur Banyumasan c. Budaya Luhur Banyumasan 

b. Budaya Luhur Banyumas d. Budayakan Luhur Banyumas 

8. Isi pengumuman tersebut adalah… 

a. Peraturan mengikuti kegiatan c. Langkah-langkah pelaksanaan 

kegiatan 

b. Serangkaian pelaksanaan 

kegiatan 

d. Syarat-syarat mengikuti 

kegiatan 

9. Sinonim atau persamaan kata dari kata kuliner adalah… 

a. Alat musik khas c. Makanan khas 

b. Tarian khas d. Lagu daerah khas 

10. Antonim atau lawan kata dari kata diimbau adalah… 

a. Dilarang c. Dianjurkan 

b. Disarankan d. Diajak 
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Lampiran 15 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF SIKLUS I 

 

1. b (Pemerintah Kecamatan Banyumas) 

2. d (Warga Kecamatan Banyumas) 

3. a (Memperingati Hari Jadi Banyumas) 

4. d (Minggu, 5 April 2015) 

5. a (Alun-alun Banyumas) 

6. c (Camat Banyumas) 

7. b (Budaya Luhur Banyumas) 

8. b (Serangkaian pelaksanaan kegiatan) 

9. c (Makanan khas) 

10. a (Dilarang) 

 

Pedoman penskoran: 

Masing-masing butir soal memiliki skor 1 yang akan dihitung dengan 

menggunakan rumus untuk menentukan nilai yaitu: 

 

Keterangan: 

S = Nilai akhir 

B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N = Banyaknya butir soal 
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Lampiran 16 

DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK KELAS IV B 

SD NEGERI KALISUBE KECAMATAN BANYUMAS 

KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 

SIKLUS I 

No. 

Urut 

No. 

Induk 
Nama 

Jenis 

Kelamin 

Pertemuan 

1 2 

1. 518 Marisa Naylie Husniati P √ √ 

2. 526 Fiki Setiawan L - √ 

3. 571 Afrizal Mahenda Praja L √ √ 

4. 575 Diah Kartika Sari P √ √ 

5. 586 Rahmat Alif Kurniawan L √ √ 

6. 594 Windi Nurohman L √ √ 

7. 621 Awanda Nurhanifah P √ √ 

8. 622 Devari Eki Nurfianti P √ √ 

9. 625 Imanudin Pangestu L √ √ 

10. 627 Irna Dwi Nurfika P √ √ 

11. 629 Meida Tri Wahyudi L √ √ 

12. 630 Muliana Syarifatul Fadilah P √ √ 

13. 631 Nisaul Miratus Sholihah P √ √ 

14. 632 Putra Dayung Panuntun L √ √ 

15. 633 Rahmat Imanudin L √ √ 

16. 634 Rayhan Raynata Marton L √ √ 

17. 635 Riski Eka Saputri P √ √ 

18. 636 Robby Rizky Saputra L √ √ 

19. 734 Nur Rochim L √ √ 

20. 786 Assiah Septiani P √ √ 

Jumlah Peserta Didik yang Hadir 19 20 

Persentase Peserta Didik yang Hadir 95% 100% 

Jumlah Peserta Didik yang Tidak Hadir 1 0 

Persentase Peserta Didik yang Tidak Hadir 5% 0% 

 

 Banyumas, 17 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV B 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS IV B SIKLUS I PERTEMUAN I 

SD NEGERI KALISUBE KECAMATAN BANYUMAS 

KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 

Petunjuk: Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas peserta didik dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menyimak pengumuman, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No. Nama 

Aspek yang Dinilai 
Jumlah 

Skor 
Nilai A B C D E F 

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

1. MARISA NAYLIE HUSNIATI    √  √         √        √  12 50 % 

2. FIKI SETIAWAN                         0 0 % 

3. AFRIZAL MAHENDA PRAJA    √            √  √      √ 14 58,3 % 

4. DIAH KARTIKA SARI    √           √         √ 11 45,8 % 

5. RAHMAT ALIF KURNIAWAN    √            √       √  11 45,8 % 

6. WINDI NUROHMAN    √           √        √  10 41,6 % 

7. AWANDA NURHANIFAH    √           √        √  10 41,6 % 

8. DEVARI EKI NURFIANTI    √           √   √      √ 13 54,1 % 

9. IMANUDIN PANGESTU    √       √     √       √  14 58,3 % 

10. IRNA DWI NURFIKA    √           √        √  10 41,6 % 

11. MEIDA TRI WAHYUDI    √           √        √  10 41,6 % 

12. MULIANA SYARIFATUL F.    √   √        √         √ 14 58,3 % 

13. NISAUL MIRATUS S.    √           √    √     √ 14 58,3 % 

14. PUTRA DAYUNG P.    √           √        √  10 41,6 % 
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15. RAHMAT IMANUDIN    √        √   √   √      √ 17 70,8 % 

16. RAYHAN RAYNATA M.    √       √    √        √  13 54,1 % 

17. RISKI EKA SAPUTRI    √    √       √    √     √ 18 75 % 

18. ROBBY RIZKY SAPUTRA    √           √        √  10 41,6 % 

19. NUR ROCHIM    √           √        √  10 41,6 % 

20. ASSIAH SEPTIANI    √           √        √  10 41,6 % 

Jumlah 76 9 10 60 12 64 221  

Rata-rata 3,8 0,45 0,5 3 0,6 3,2 11,05  

Persentase (%) 95 % 11,25 % 12,5 % 75 % 15 % 80 % 46,04%  

Keterangan: 

A : Kehadiran dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

B : Keaktifan peserta didik dalam bertanya kepada guru. 

C : Keaktifan peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. 

D : Keterampilan peserta didik dalam bekerja sama dengan kelompoknya. 

E : Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

F : Ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

 Banyumas, 2 April 2015 
Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV B 

 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 



 

   

1
8
0
 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS IV B SIKLUS I PERTEMUAN II 

SD NEGERI KALISUBE KECAMATAN BANYUMAS 

KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 

Petunjuk: Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas peserta didik dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menyimak pengumuman, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No. Nama 

Aspek yang Dinilai 
Jumlah 

Skor 
Nilai A B C D E F 

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

1. MARISA NAYLIE HUSNIATI    √           √        √  10 41,6 % 

2. FIKI SETIAWAN    √           √   √     √  12 50 % 

3. AFRIZAL MAHENDA PRAJA    √   √       √         √  12 50 % 

4. DIAH KARTIKA SARI    √           √         √ 11 45,8% 

5. RAHMAT ALIF KURNIAWAN    √  √         √        √  12 50 % 

6. WINDI NUROHMAN    √           √    √    √  13 54,1 % 

7. AWANDA NURHANIFAH    √           √    √     √ 14 58,3 % 

8. DEVARI EKI NURFIANTI    √       √    √         √ 14 58,3 % 

9. IMANUDIN PANGESTU    √           √        √  10 41,6 % 

10. IRNA DWI NURFIKA    √           √         √ 11 45,8 % 

11. MEIDA TRI WAHYUDI    √       √    √         √ 14 58,3 % 

12. MULIANA SYARIFATUL F.    √           √    √     √ 14 58,3 % 

13. NISAUL MIRATUS S.    √           √         √ 11 45,8 % 

14. PUTRA DAYUNG P.    √           √        √  10 41,6 % 
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15. RAHMAT IMANUDIN    √        √   √        √  14 58,3 % 

16. RAYHAN RAYNATA M.    √           √        √  10 41,6 % 

17. RISKI EKA SAPUTRI    √           √         √ 11 45,8 % 

18. ROBBY RIZKY SAPUTRA    √           √        √  10 41,6 % 

19. NUR ROCHIM    √           √        √  10 41,6 % 

20. ASSIAH SEPTIANI    √           √   √     √  12 50 % 

Jumlah 80 5 10 59 13 68 235  

Rata-rata 4 0,25 0,5 2,95 0,65 3,4 11,75  

Persentase (%) 100 % 6,25 % 12,5 % 73,75 % 16,25 % 85 % 48,95%  

Keterangan: 

A : Kehadiran dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

B : Keaktifan peserta didik dalam bertanya kepada guru. 

C : Keaktifan peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. 

D : Keterampilan peserta didik dalam bekerja sama dengan kelompoknya. 

E : Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

F : Ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

 Banyumas, 7 April 2015 
Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV B 

 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 
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Lampiran 19 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN  

AKTIVITAS BELAJAR PESERTA DIDIK SIKLUS I 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 

1 2 

1. Kehadiran dan kesiapan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 
76 80 

2. Keaktifan peserta didik dalam bertanya kepada 

guru. 
9 5 

3. Keaktifan peserta didik dalam menjawab 

pertanyaan dari guru. 
10 10 

4. Keterampilan peserta didik dalam bekerja sama 

dengan kelompoknya. 
60 59 

5. Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan 

hasil kerjanya. 
12 13 

6. Ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru. 
64 68 

Jumlah skor 221 235 

Persentase rata-rata aktivitas belajar peserta didik (%) 46,04% 48,95% 

Persentase aktivitas belajar peserta didik siklus I 47,49 % 

 

 

 Banyumas, 17 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV B 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 
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Lampiran 20 

HASIL TES FORMATIF SIKLUS I 

No. 
No. 

Induk 
Nama Nilai 

KKM 70 

Tuntas 
Tidak 

Tuntas 

1. 518 Marisa Naylie Husniati 70 √  

2. 526 Fiki Setiawan 90 √  

3. 571 Afrizal Mahenda Praja 90 √  

4. 575 Diah Kartika Sari 90 √  

5. 586 Rahmat Alif Kurniawan 80 √  

6. 594 Windi Nurohman 60  √ 

7. 621 Awanda Nurhanifah 80 √  

8. 622 Devari Eki Nurfianti 70 √  

9. 625 Imanudin Pangestu 90 √  

10. 627 Irna Dwi Nurfika 70 √  

11. 629 Meida Tri Wahyudi 90 √  

12. 630 Muliana Syarifatul Fadilah 80 √  

13. 631 Nisaul Miratus Sholihah 70 √  

14. 632 Putra Dayung Panuntun 40  √ 

15. 633 Rahmat Imanudin 60  √ 

16. 634 Rayhan Raynata Marton 90 √  

17. 635 Riski Eka Saputri 100 √  

18. 636 Robby Rizky Saputra 60  √ 

19. 734 Nur Rochim 60  √ 

20. 786 Assiah Septiani 60  √ 

Jumlah Nilai 1500 

Nilai Rata-rata Kelas 75 

Jumlah Peserta Didik yang Tuntas Belajar 14 

Persentase Peserta Didik yang Tuntas Belajar 70% 

Jumlah Peserta Didik yang Tidak Tuntas Belajar 6 

Persentase Peserta Didik yang Tidak Tuntas Belajar 30% 

 

 Banyumas, 17 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV B 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 
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Lampiran 21 
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Lampiran 25 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN PERFORMANSI GURU 

SIKLUS I 

Pertemuan 
Kemampuan 

Guru 
Nilai Bobot Jumlah 

Nilai 

Akhir 

Rata-

rata 

1 

Merencanakan 

Pembelajaran 

 

 
1 75 

78,6 

80,2 

Melaksanakan 

Pembelajaran 

 

 
2 160,8 

2 

Merencanakan 

Pembelajaran 

 

 
1 78 

81,8 
Melaksanakan 

Pembelajaran 

 

 
2 167,6 

Kategori 
 

 

 

 

 Banyumas, 17 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV B 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 

B 

75 

80,4 

78 

83,8 
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PENGEMBANGAN SILABUS 

SIKLUS II 

Sekolah : SD Negeri Kalisube, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Standar Kompetensi : 5. Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 

Pembelajaran 
Indikator 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

5.1 Menyampaikan 

kembali isi 

pengumuman yang 

dibacakan. 

Pengumuman 5.1.3 Menyam-

paikan 

kembali isi 

pengumum

-an. 

5.1.4 Men-

dengarkan 

pengumum

-an lain 

dan 

menyam-

paikan 

kembali. 

1. Peserta didik 

menyampaikan isi 

pengumuman 

dengan intonasi, 

lafal, dan ekspresi 

yang tepat. 

2. Peserta didik 

mendengarkan 

pengumuman 

dengan topik 

berbeda. 

1. Teknik tes: 

lisan. 

2. Teknik non 

tes: sikap. 

3. Bentuk: 

unjuk kerja. 

4. Instrumen: 

lembar 

penilaian 

unjuk kerja. 

4 x 35 menit 1. Buku 

Bahasa 

Indonesia 

Kelas IV. 

2. Rekorder. 

3. Surat 

kabar/ 

majalah. 

4. Audio 

visual. 

5. Laptop 

L
am

p
iran
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Lampiran 27 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

Sekolah : SD Negeri Kalisube, Kecamatan Banyumas 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Materi Pokok : Menyimak Pengumuman 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 x Pertemuan) 

Pelaksanaan : 9 dan 14 April 2015 

A. Standar Kompetensi 

Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun. 

B. Kompetensi Dasar 

Menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan. 

C. Indikator 

1. Menyampaikan kembali isi pengumuman. 

2. Mendengarkan pengumuman lain dan menyampaikan kembali. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik menyampaikan isi pengumuman dengan intonasi, lafal, dan 

ekspresi yang tepat. 

2. Peserta didik mendengarkan pengumuman dengan topik berbeda. 

E. Materi Pembelajaran 

Menyimak/ mendengarkan pengumuman. 

F. Strategi, Metode, Model Pembelajaran 

Strategi : Cooperative Learning. 

Metode : Ceramah, tanya jawab, penugasan, kerja kelompok. 

Model : Course Review Horay. 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1: 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan Apersepsi: 

1. Mengucapkan salam. 

2. Mengajak semua peserta didik berdoa sesuai 

dengan agama dan kepercayaan masing-

masing untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru mengkomunikasikan kehadiran peserta 

didik/ melakukan presensi. 

4. Guru mengkondisikan peserta didik pada 

situasi pembelajaran. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan 

menanyakan kepada peserta didik mengenai 

materi apa yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Inti Eksplorasi: 

1. Guru mengulas kembali materi yang telah 

dipelajari sebelumnya mengenai pokok-

pokok pengumuman dan cara 

mengidentifikasi isi pengumuman. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik bertanya apabila terdapat hal yang 

belum dipahami. 

3. Guru mengecek sejauh mana pemahaman 

peserta didik terhadap materi. 

4. Guru memperdengarkan pengumuman baik 

melalui pembacaan langsung oleh guru 

maupun melalui media lain. 

5. Guru memberikan contoh cara 

menyampaikan kembali isi pengumuman di 

depan umum dengan intonasi, lafal, dan 

ekspresi yang tepat.  

50 menit 

Elaborasi: 

1. Guru membagi peserta didik ke dalam 

beberapa kelompok. 

2. Masing-masing kelompok diminta untuk 

membuat membuat kotakan-kotakan kecil 

sejumlah 9/ 16/ 25 kotak sesuai dengan 

kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai 

dengan selera dan jumlah kotak yang dibuat. 

3. Setiap peserta didik dalam masing-masing 



202 

   

2
0
2
 

kelompok diminta untuk mendengarkan 

secara seksama pengumuman yang sedang 

diperdengarkan sebanyak dua kali baik 

melalui pembacaan secara langsung oleh guru 

maupun melalui media lain. 

4. Setelah peserta didik mendengarkan 

pengumuman tersebut, guru perlu 

menanyakan apakah peserta didik sudah 

merasa jelas dan mengingat informasi dari 

pengumuman yang telah diperdengarkan. 

5. Guru membacakan soal secara acak dan 

masing-masing kelompok menulis jawaban 

pada kotak yang nomornya disebutkan oleh 

guru kemudian masing-masing kelompok 

langsung mendiskusikan jawabannya. 

6. Jika soal telah habis dan seluruh kotak yang 

dibuat telah terisi dengan jawaban, maka guru 

bersama peserta didik mengoreksi jawaban 

tersebut. 

7. Jawaban benar diisi tanda benar (√) dan jika 

jawaban salah maka diisi tanda silang (x). 

8. Kelompok yang telah mendapat tanda (√) 

vertikal, horizontal, atau diagonal harus 

berteriak horay atau yel-yel lainnya. 

9. Nilai kelompok dihitung berdasarkan 

jawaban benar jumlah horay yang diperoleh. 

10. Kelompok dengan jumlah horay terbanyak 

berhak memperoleh penghargaan/ reward. 

11. Setelah mengetahui jawaban yang benar, 

kemudian masing-masing peserta didik di 

dalam kelompok diminta untuk menuliskan 

kembali isi dari pengumuman. 

12. Guru berkeliling untuk memantau jalannya 

diskusi. 

13. Masing-masing perwakilan kelompok maju 

ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil 

diskusi/ menyampaikan kembali isi 

pengumuman dengan intonasi, lafal, dan 

ekspresi yang tepat.  

14. Perwakilan kelompok mengumpulkan lembar 

kegiatan pada meja guru. 

Konfirmasi: 

1. Guru dan peserta didik bertanya jawab 

mengenai hal-hal yang belum dipahami 

peserta didik. 

2. Guru mengklarifikasi pemahaman peserta 
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didik terhadap materi yang telah 

disampaikan. 

3. Guru bersama peserta didik menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. 

Penutup 1. Guru memberikan tugas kepada masing-

masing kelompok untuk mencari sebuah 

pengumuman baik melalui  media cetak 

ataupun media elektronik. 

2. Masing-masing kelompok dimnta untuk 

berdiskusi menganalisis isi pengumuman 

tersebut, kemudian dikimpulkan pada 

pertemuan selanjutnya.  

3. Guru memberikan penguatan kepada peserta 

didik. 

4. Guru menutup dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. 

10 menit 

Pertemuan 2: 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan Apersepsi: 

1. Mengucapkan salam. 

2. Mengajak semua peserta didik berdoa sesuai 

dengan agama dan kepercayaan masing-

masing untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru mengkomunikasikan kehadiran peserta 

didik/ melakukan presensi. 

4. Guru mengkondisikan peserta didik pada 

situasi pembelajaran. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan 

memberikan pertanyaan kepada peserta didik 

mengenai materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Inti Eksplorasi: 

1. Guru menanyakan tugas yang telah diberikan 

pada pertemuan sebelumnya dan sumber 

yang digunakan untuk memperoleh tugas 

tersebut. 

2. Guru menanyakan kesiapan masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikannya di 

depan kelas. 

 

40 menit 
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Elaborasi: 

1. Guru meminta peserta didik untuk berkumpul 

sesuai dengan kelompoknya. 

2. Setelah peserta didik berkumpul sesuai 

dengan kelompoknya, guru menunjuk peserta 

didik secara acak untuk mewakili 

kelompoknya mempresentasikan tugas hasil 

diskusi. 

3. Peserta didik yang dipanggil untuk mewakili 

kelompoknya, diminta maju untuk 

membacakan pengumuman. 

4. Peserta didik yang lain memperhatikan 

penyampaian pengumuman tersebut.  

5. Setelah semua perwakilan maju, masing-

masing kelompok diminta untuk membuat 

membuat kotakan-kotakan kecil sejumlah 9/ 

16/ 25 kotak sesuai dengan kebutuhan dan 

tiap kotak diisi angka sesuai dengan selera 

dan jumlah kotak yang dibuat. 

6. Guru membacakan soal secara acak dan 

masing-masing kelompok menulis jawaban 

pada kotak yang nomornya disebutkan oleh 

guru kemudian masing-masing kelompok 

langsung mendiskusikan jawabannya. 

7. Jika soal telah habis dan seluruh kotak yang 

dibuat telah terisi dengan jawaban, maka guru 

bersama peserta didik mengoreksi jawaban 

tersebut. 

8. Jawaban benar diisi tanda benar (√) dan jika 

jawaban salah maka diisi tanda silang (x). 

9. Kelompok yang telah mendapat tanda (√) 

vertikal, horizontal, atau diagonal harus 

berteriak horay atau yel-yel lainnya. 

10. Nilai kelompok dihitung berdasarkan 

jawaban benar jumlah horay yang diperoleh. 

11. Kelompok dengan jumlah horay terbanyak 

berhak memperoleh penghargaan/ reward. 

12. Peserta didik mengumpulkan lembar kegiatan 

secara berkelompok pada meja guru. 

Konfirmasi: 

1. Guru dan peserta didik bertanya jawab 

mengenai hal-hal yang belum dipahami 

peserta didik. 

2. Guru mengklarifikasi pemahaman peserta 

didik terhadap materi yang telah 

disampaikan. 
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3. Guru bersama peserta didik menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. 

Penutup 1. Guru membagikan tes formatif dan peserta 

didik diminta untuk mengerjakannya selama 

15 menit. 

2. Guru memberikan penguatan kepada peserta 

didik. 

3. Guru menutup dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. 

20 menit 

H. Sumber dan Media 

1. Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD/ MI Kelas IV. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Nurcholis, Hanif dan Mafrukhi. 2007. Saya Senang Berbahasa Indonesia untuk 

Sekolah Dasar Kelas IV. Jakarta: Erlangga. 

3. Teks dan rekaman pengumuman. 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian proses dan hasil.  

2. Jenis  penilaian  :  

a. Penilaian proses : pengamatan keaktifan peserta didik. 

b. Penilaian hasil : tes formatif dengan alat penilaian. 

3. Bentuk penilaian : sikap dan tes tertulis. 

4. Alat penilaian  : lembar pengamatan aktivitas belajar dan 

      tes formatif (terlampir). 

 

 Banyumas, 9 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV 

 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 
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Lampiran 

TEKS PENGUMUMAN 

SOAL AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Tunas Karya Musik Purwokerto membutuhkan karyawan untuk posisi 

Pramuniaga dengan persyaratan sebagai berikut: 

1. Pria/ Wanita. 

2. Pendidikan minimal SMA/ SMK/ sederajat. 

3. Usia 18 – 25 tahun. 

4. Tinggal di Purwokerto, Banyumas, atau sekitarnya. 

5. Pengalaman tidak diutamakan. 

6. Rajin, jujur, bertanggung jawab dan dapat bekerja sama. 

7. Melengkapi fotokopi KTP sebanyak dua buah, fotokopi ijazah terakhir, 

fotokopi kartu keluarga, dan foto ukuran 3 x 4 sebanyak dua lembar. 

 

Kirimkan lamaran lengkap paling lambat 11 Mei 2015 ke Tunas Karya 

Musik, Jalan Pahlawan 45 Purwokerto (Sebelah Mawar Foto). 

 

Purwokerto, 10 April 2015 

Manajer Tunas Karya Musik, 

 

 

Ahmad Saefudin, S.E. 
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SOAL AKTIVITAS PESERTA DIDIK SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Teks Pengumuman: Lowongan Pekerjaan 

1. Pengumuman yang telah dibacakan menjelaskan tentang… 

a. Berita duka c. Informasi kegiatan 

b. Pengumuman orang hilang d. Lowongan pekerjaan 

2. Posisi karyawan yang dibutuhkan Nasional Jaya Musik adalah... 

a. Manajer c. Pramuniaga 

b. Staf administrasi d. Sales 

3. Persyaratan yang tidak terdapat dalam lowongan pekerjaan tersebut adalah… 

a. Pria/ Wanita c. Tinggal di Purwokerto, 

Banyumas, atau sekitarnya 

b. Berusia 18 – 25 tahun d. Pengalaman sangat diutamakan 

4. Pramuniaga adalah sebutan bagi orang yang bekerja sebagai… 

a. Pelayan toko c. Penjual 

b. Pemilik toko d. Pembeli 

5. Lamaran pekerjaan dikirimkan paling lambat pada tanggal … 

a. 11 Mei 2015 c. 11 April 2015 

b. 10 Mei 2015 d. 10 April 2015 

6. Lamaran pekerjaan dikirimkan ke alamat … 

a. Jalan Pemuda 45 Purwokerto c. Jalan Perintis 45 Purwokerto 

b. Jalan Pahlawan 45 Purwokerto d. Jalan Pejuang 45 Purwokerto 

7. Pengumuman lowongan pekerjaan tersebut dibuat pada tanggal … 

a. 11 Mei 2015 c. 11 April 2015 

b. 10 Mei 2015 d. 10 April 2015 

8. Pengumuman lowongan pekerjaan tersebut dibuat oleh … 

a. Sales Tunas Karya Musik c. Manajer Tunas Karya Musik 

b. Karyawan Tunas Karya Musik d. Pramuniaga Tunas Karya Musik 

9. Pembuat pengumuman lowongan pekerjaan bernama… 

a. Ahmad Syarifudin c. Ahmad Zainuddin 

b. Ahmad Saefudin d. Ahmad Afifuddin 

 

KUNCI JAWABAN 

1. d (Lowongan pekerjaan) 6. b (Jalan Pahlawan 45 

Purwokerto) 

2. c (Pramuniaga) 7. d (10 April 2015) 

3. d (Pengalaman sangat 

diutamakan) 

8. c (Manajer Tunas Karya 

Musik) 

4. a (Pelayan toko) 9. b (Ahmad Saefudin) 

5. a (11 Mei 2015)  
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Lampiran 

LOMBA MENULIS CERITA 

Hobi menulis? 

Ayo kirimkan tulisan terbaikmu! 

Karya yang terpilih akan diterbitkan di kumpulan cerpen “Sayap Kecil Garuda” 

dan mendapatkan souvenir menarik. 

 

Syarat dan Ketentuan: 

1.  Peserta adalah siswa kelas 4 – 6 SD. 

2. Tulisan merupakan hasil karya sendiri, bukan meniru karya orang lain dan 

belum pernah dipublikasikan. 

3. Cerpen bertema Pancasila. Tulislah cerita yang mencerminkan salah satu sila. 

Pancasila. 

4. Cerita boleh dari pengalaman pribadi atau berupa fiksi. 

5. Jangan lupa cantumkan tema yang dipilih (misalnya sila kedua Pancasila). 

6. Panjang halaman maksimal 4 halaman A4. 

7. Sertakan foto dan biodata singkat (nama, alamat, sekolah, nomor telepon, dan 

tanggal lahir). 

8. Peserta boleh mengirimkan lebih dari satu cerita. 

9. Batas waktu pengiriman tanggal 1 Juni 2015. 

10.Pemenang akan diumumkan pada tanggal 8 Juni 2015 di blog 

www.sayapkecilgaruda.com, dan dihubungi langsung melalui email/ telepon. 

11.Penilaian berdasarkan keunikan dan kesesuaian dengan tema. 

 

Tulisan dapat dikirimkan melaui email garuda05@yahoo.com atau melalui pos 

dengan alamat: 

Redaksi Sayap Kecil Garuda 

Jalan Rogonoto Timur No.36 RT 01/03, Damean Singosari, Malang. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi blog www.sayapkecilgaruda.com atau 

menghubungi Meila (081225214537) 

http://www.sayapkecilgaruda.com/
mailto:garuda05@yahoo.com
http://www.sayapkecilgaruda.com/
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SOAL AKTIVITAS PESERTA DIDIK SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Teks Pengumuman: Lomba Menulis Cerita 

10. Pengumuman yang telah dibacakan menjelaskan tentang… 

b. Lomba menulis puisi d. Lomba menulis cerita 

c. Lomba membaca puisi e. Lomba membaca cerita 

11. Peserta lomba adalah… 

b. Siswa kelas 1 dan 3 SD d. Siswa kelas 1 – 3 SD 

c. Siswa kelas 4 dan 6 SD e. Siswa kelas 4 – 6 SD 

12. Tema cerpen yang akan dilombakan adalah… 

b. Pancasila d. Garuda 

c. Bhineka Tunggal Ika e. Sumpah Pemuda 

13. Batas waktu pengiriman cerita pada tanggal… 

b. 1 Juni 2015 d. 1 Juli 2015 

c. 8 Juni 2015 e. 8 Juli 2015 

14. Pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal… 

b. 1 Juni 2015 d. 1 Juli 2015 

c. 8 Juni 2015 e. 8 Juli 2015 

15. Pemenang lomba akan diumumkan melalui media berikut, kecuali… 

b. Email d. Koran 

c. Blog e. Telepon 

16. Penilaian berdasarkan keunikan dan… 

b. Panjang halaman d. Meniru karya orang lain 

c. Banyaknya cerita yang dikirim e. Kesesuaian dengan tema 

17. Cerita yang terpilih akan mendapatkan… 

b. Beasiswa d. Souvenir menarik 

c. Wisata e. Cerpen 

18. Tulisan dapat dikiriman ke alamat.. 

b. Jalan Malang d. Jalan Damean 

c. Jalan Rogonoto Timur e. Jalan Singosari 

 

KUNCI JAWABAN 

6. c (Lomba menulis cerita) 10. c (Koran) 

7. d (Siswa kelas 4 – 6 SD) 11. d (Kesesuaian dengan tema) 

8. a (Pancasila) 12. c (Souvenir menarik) 

9. a (1 Juni 2015) 13. b (Jalan Rogonoto Timur) 

10. b (8 Juni 2015)  
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Lampiran 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok : Menyimak Pengumuman 

Kelas/ Semester : IV/ II 

 

Hari, tanggal  : 

Nama Kelompok : 

Anggota Kelompok : 

1. …………………………….. 3. …………………………….. 

2. …………………………….. 4. …………………………….. 

PETUNJUK! 

1. Buatlah kotak dengan tiga kolom dan tiga baris! 

2. Isi angka sesuai selera dari angka 1 sampai dengan 9 dalam kotak! 

3. Perhatikan dan dengarkan secara seksama sebuah pengumuman yang akan 

dibacakan atau diputar oleh gurumu! 

4. Setelah selesai, diskusikan dan kerjakanlah soal yang dibacakan gurumu sesuai 

dengan nomor urut soal yang telah dicantumkan pada kotak! 

5. Koreksilah jawaban bersama gurumu. Jika jawaban benar diberi tanda (√) dan 

jika jawaban salah diberi tanda (x). 

6. Jika kelompokmu telah mendapatkan tanda (√) pada jawaban yang benar 

secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal maka berteriaklah horay! 

7. Tulislah kembali isi pengumuman dalam beberapa kalimat! 



 

 

 

2
1
1
 

 

KISI – KISI SOAL TES FORMATIF 

SIKLUS II 

Nama Sekolah : SD Negeri Kalisube, Kecamatan Banyumas 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok : Menyimak Pengumuman 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Alokasi Waktu : 15 Menit 

Jumlah Soal : 10 Butir Soal 

Standar Kompetensi : 5. Mendengarkan Pengumuman dan Pembacaan Pantun 

Kompetensi Dasar : 5.1 Menyampaikan Kembali Isi Pengumuman yang Dibacakan 

No. Indikator Soal Bentuk Soal Tingkat Kesukaran Kognitif Nomor Soal 

1. Peserta didik dapat menentukan jenis pengumuman yang 

didengar. 

Pilihan Ganda Sedang C2 1 

2. Peserta didik dapat menentukan informasi yang tidak 

terdapat dalam pengumuman. 

Pilihan Ganda Sulit C3 2 

3. Peserta didik dapat menentukan salah satu syarat yang 

sesuai dengan isi pengumuman yang telah didengar. 

Pilihan Ganda Mudah C1 3 

4. Peserta didik dapat menentukan tanggal yang sesuai 

dengan isi pengumuman yang telah didengar. 

Pilihan Ganda Mudah C1 4 

5. Peserta didik dapat menentukan lokasi yang telah 

disebutkan dalam isi pengumuman. 

Pilihan Ganda Mudah C1 5 

L
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6. Peserta didik dapat menentukan dengan tepat kode-kode 

tertentu yang telah disebutkan dalam pengumuman. 

Pilihan Ganda Mudah C1 6 

7. Peserta didik dapat menentukan lokasi yang telah 

disebutkan dalam pengumuman. 

Pilihan Ganda Mudah C1 7 

8. Peserta didik dapat menentukan alasan pembuatan 

pengumuman yang telah didengar. 

Pilihan Ganda Mudah C1 8 

9. Peserta didik dapat menentukan tanggal yang telah 

disebutkan dalam isi pengumuman. 

Pilihan Ganda Mudah C1 9 

10. Peserta didik dapat menentukan pembuat pengumuman 

yang telah didengar. 

Pilihan Ganda Mudah C1 10 
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Lampiran 29 

TEKS PENGUMUMAN 

TES FORMATIF SIKLUS II 

 

Teks pengumuman ini akan dibacakan langsung oleh guru/ diputarkan melalui 

rekaman suara. 

 

Teks 1 

LOWONGAN PEKERJAAN 

 

Dibutuhkan segera untuk posisi sebagai: 

1. Staf Administrasi (1 orang) 

2. Pramuniaga (4 orang) 

3. Office Boy (2 orang) 

 

Dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Staf Administrasi 

a. Laki-laki atau perempuan 

b. Usia tidak lebih dari 30 tahun 

c. Pendidikan minimal S1 semua jurusan 

d. Diusahakan dapat berbahasa asing 

e. Berwawasan luas, jujur, memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi 

 

2. Pramuniaga 

a. Laki-laki atau perempuan 

b. Usia tidak lebih dari 27 tahun 

c. Pendidikan minimal SMA/ SMK/ sederajat 

d. Berwawasan luas, berpenampilan menarik, jujur, memiliki loyalitas 

dan komitmen yang tinggi 

 

. 
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Teks 2 

 

 

3. Office Boy 

a. Laki-laki 

b. Usia tidak lebih dari 27 tahun 

c. Pendidikan minimal SMA/ SMK/ sederajat 

d. Jujur, memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi 

 

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 16 – 28 Februari 2015. Lamaran dikirim 

ke Gramedia Book Store, Jalan Kolonel Sugiono 55 Kota Tegal (Lantai I 

Rita Super Mall Tegal) dengan mencantumkan kode lamaran pada sudut kiri 

atas amplop lamaran. Staf Administrasi dengan kode AD, Pramuniaga 

dengan kode PN, Office Boy dengan kode OB. 

 

 

PENGUMUMAN 

 

Diberitahukan kepada seluruh pengunjung kebun binatang Ragunan bahwa 

dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan satwa, sarana prasarana, dan 

kenyamanan pelayanan bagi para pengunjung, maka untuk sementara objek wisata 

ini ditutup. Pengumuman ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2015 – 10 Maret 2015. 

Terima kasih. 

 

- Ttd - 

 

Pengelola Kebun Binatang Ragunan 
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Lampiran 30 

TES FORMATIF SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok : Menyimak/ Mendengarkan Pengumuman 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Waktu  : 15 Menit 

 

NAMA: ………………………………. NO. ABSEN: ………………………… 

 

Jawablah soal dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d 

di depan jawaban yang paling benar! 

Simaklah pengumuman 1 untuk menjawab soal nomor 1 – 6! 

1. Jenis pengumuman tersebut berupa… 

a. Berita duka c. Penerimaan siswa baru 

b. Info orang hilang d. Lowongan pekerjaan 

2. Posisi pekerjaan yang tidak terdapat dalam pengumuman lowongan pekerjaan 

tersebut adalah… 

a. Staf administrasi c. Pramugari 

b. Pramuniaga d. Office Boy 

3. Salah satu syarat sebagai Pramuniaga dalam pengumuman lowongan 

pekerjaan tersebut adalah… 

a. Laki-laki c. Dapat berbahasa asing 

b. Berpenampilan menarik d. Pendidikan minimal S1 

4. Pendaftaran lowongan pekerjaan tersebut berakhir pada… 

a. 16 Februari 2015 c. 26 Februari 2015 

b. 18 Februari 2015 d. 28 Februari 2015 

5. Lamaran pekerjaan tersebut dikirimkan ke… 

a. Jalan Kolonel Sugiono c. Jalan Kolonel Soetoyo 

b. Jalan Jendral Soedirman d. Jalan Kapten Soedibyo 
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6. Kode lamaran untuk staf administrasi… 

a. PN c. AD 

b. OB d. ADM 

Simaklah pengumuman 2 untuk menjawab soal nomor 7 – 10! 

7. Lokasi yang terdapat pada pengumuman tersebut adalah… 

a. Kebun Binatang Gembira Loka c. Kebun Binatang Ragunan 

b. Kebun Binatang Baturraden d. Kebun Binatang Sruling Mas 

8. Di bawah ini yang bukan termasuk alasan Kebun Binatang Ragunan ditutup 

sementara adalah… 

a. Peningkatan biaya masuk c. Peningkatan sarana prasarana 

b. Peningkatan pelayanan d. Peningkatan kesehatan satwa 

9. Pengumuman tersebut berlaku sejak tanggal… 

a. 1 Maret 2015 c. 1 Mei 2015 

b. 1 April 2015 d. 1 Juni 2015 

10. Pengumuman tersebut dibuat oleh… 

a. Pengunjung Kebun Binatang 

Ragunan 

c. Petugas Kebun Binatang 

Ragunan 

b. Pengelola Kebun Binatang 

Ragunan 

d. Pemimpin Kebun Binatang 

Ragunan 
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Lampiran 31 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF SIKLUS II 

 

1. d (Lowongan pekerjaan) 

2. c (Pramugari) 

3. b (Berpenampilan menarik) 

4. d (28 Februari 2015) 

5. a (Jalan Kolonel Sugiono) 

6. c (AD) 

7. c (Kebun Binatang Ragunan) 

8. a (Peningkatan biaya masuk) 

9. a (1 Maret 2015) 

10. b (Pengelola Kebun Binatang Ragunan) 

 

Pedoman penskoran: 

Masing-masing butir soal memiliki skor 1 yang akan dihitung dengan 

menggunakan rumus untuk menentukan nilai yaitu: 

 

Keterangan: 

S = Nilai akhir 

B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N = Banyaknya butir soal 
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Lampiran 32 

DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK KELAS IV B 

SD NEGERI KALISUBE KECAMATAN BANYUMAS 

KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 

SIKLUS II 

No. 

Urut 

No. 

Induk 
Nama 

Jenis 

Kelamin 

Pertemuan 

1 2 

1. 518 Marisa Naylie Husniati P √ √ 

2. 526 Fiki Setiawan L √ √ 

3. 571 Afrizal Mahenda Praja L √ √ 

4. 575 Diah Kartika Sari P √ √ 

5. 586 Rahmat Alif Kurniawan L √ √ 

6. 594 Windi Nurohman L √ √ 

7. 621 Awanda Nurhanifah P √ √ 

8. 622 Devari Eki Nurfianti P √ √ 

9. 625 Imanudin Pangestu L √ √ 

10. 627 Irna Dwi Nurfika P √ √ 

11. 629 Meida Tri Wahyudi L √ √ 

12. 630 Muliana Syarifatul Fadilah P √ √ 

13. 631 Nisaul Miratus Sholihah P √ √ 

14. 632 Putra Dayung Panuntun L √ √ 

15. 633 Rahmat Imanudin L √ √ 

16. 634 Rayhan Raynata Marton L √ √ 

17. 635 Riski Eka Saputri P √ √ 

18. 636 Robby Rizky Saputra L √ √ 

19. 734 Nur Rochim L √ √ 

20. 786 Assiah Septiani P √ √ 

Jumlah Peserta Didik yang Hadir 20 20 

Persentase Peserta Didik yang Hadir 100% 100% 

Jumlah Peserta Didik yang Tidak Hadir 0 0 

Persentase Peserta Didik yang Tidak Hadir 0% 10% 

 

 Banyumas, 17 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV B 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 



 

 

 

2
1
9
 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS IV B SIKLUS II PERTEMUAN I 

SD NEGERI KALISUBE KECAMATAN BANYUMAS 

KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 

Petunjuk: Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas peserta didik dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menyimak pengumuman, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No. Nama 

Aspek yang Dinilai 
Jumlah 

Skor 
Nilai A B C D E F 

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

1. MARISA NAYLIE HUSNIATI    √           √        √  10 41,6% 

2. FIKI SETIAWAN    √           √         √ 11 45,8 % 

3. AFRIZAL MAHENDA PRAJA    √        √   √        √  14 58,3 % 

4. DIAH KARTIKA SARI    √    √       √     √    √ 19 79,1 % 

5. RAHMAT ALIF KURNIAWAN    √           √    √    √  13 54,1 % 

6. WINDI NUROHMAN    √           √         √ 11 45,8 % 

7. AWANDA NURHANIFAH    √        √   √        √  14 58,3 % 

8. DEVARI EKI NURFIANTI    √            √        √ 12 50 % 

9. IMANUDIN PANGESTU    √   √         √       √  14 58,3 % 

10. IRNA DWI NURFIKA    √           √    √    √  13 54,1 % 

11. MEIDA TRI WAHYUDI    √           √     √   √  14 58,3 % 

12. MULIANA SYARIFATUL F.    √           √        √  10 41,6 % 

13. NISAUL MIRATUS S.    √        √    √       √  15 62,5 % 

14. PUTRA DAYUNG P.    √           √    √    √  13 54,1 % 
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15. RAHMAT IMANUDIN    √           √        √  10 41,6 % 

16. RAYHAN RAYNATA M.    √  √         √        √  12 50 % 

17. RISKI EKA SAPUTRI    √        √   √         √ 15 62,5 % 

18. ROBBY RIZKY SAPUTRA    √  √         √        √  12 50 % 

19. NUR ROCHIM    √           √        √  10 41,6 % 

20. ASSIAH SEPTIANI    √           √        √  10 41,6 % 

Jumlah 80 11 16 63 16 65 252  

Rata-rata 4 0,55 0,8 3,15 0,8 3,25 12,6  

Persentase (%) 100 % 13,75 % 20 % 78,75 % 20 % 81,25 % 52,5 %  

Keterangan: 

A : Kehadiran dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

B : Keaktifan peserta didik dalam bertanya kepada guru. 

C : Keaktifan peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. 

D : Keterampilan peserta didik dalam bekerja sama dengan kelompoknya. 

E : Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

F : Ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

 Banyumas, 9 April 2015 
Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV B 

 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS IV B SIKLUS II PERTEMUAN II 

SD NEGERI KALISUBE KECAMATAN BANYUMAS 

KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 

Petunjuk: Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas peserta didik dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menyimak pengumuman, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No. Nama 

Aspek yang Dinilai 
Jumlah 

Skor 
Nilai A B C D E F 

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

1. MARISA NAYLIE HUSNIATI    √    √        √        √ 16 66,6 % 

2. FIKI SETIAWAN    √  √          √       √  13 54,1 % 

3. AFRIZAL MAHENDA PRAJA    √            √        √ 12 50 % 

4. DIAH KARTIKA SARI    √        √    √        √ 16 66,6 % 

5. RAHMAT ALIF KURNIAWAN    √            √        √ 12 50 % 

6. WINDI NUROHMAN    √            √        √ 12 50 % 

7. AWANDA NURHANIFAH    √            √    √    √ 16 66,6% 

8. DEVARI EKI NURFIANTI    √            √        √ 12 50 % 

9. IMANUDIN PANGESTU    √            √        √ 12 50 % 

10. IRNA DWI NURFIKA    √       √     √        √ 15 62,5 % 

11. MEIDA TRI WAHYUDI    √            √    √    √ 16 66,6 % 

12. MULIANA SYARIFATUL F.    √            √        √ 12 50 % 

13. NISAUL MIRATUS S.    √    √        √        √ 16 66,6 % 

14. PUTRA DAYUNG P.    √            √    √   √  15 62,5 % 
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15. RAHMAT IMANUDIN    √            √    √    √ 16 66,6 % 

16. RAYHAN RAYNATA M.    √            √        √ 12 50 % 

17. RISKI EKA SAPUTRI    √        √    √    √    √ 20 83,3 % 

18. ROBBY RIZKY SAPUTRA    √      √      √       √  13 54,1 % 

19. NUR ROCHIM    √  √          √       √  13 54,1 % 

20. ASSIAH SEPTIANI    √       √     √       √  14 58,3 % 

Jumlah 80 12 16 80 20 75 283  

Rata-rata 4 0,6 0,8 4 1 3,75 14,15  

Persentase (%) 100 % 15 % 20 % 100 % 25 % 93,75 % 58,95%  

Keterangan: 

A : Kehadiran dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

B : Keaktifan peserta didik dalam bertanya kepada guru. 

C : Keaktifan peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. 

D : Keterampilan peserta didik dalam bekerja sama dengan kelompoknya. 

E : Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

F : Ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

 Banyumas, 14 April 2015 
Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV B 

 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 
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Lampiran 35 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN  

AKTIVITAS BELAJAR PESERTA DIDIK SIKLUS II 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 

1 2 

1. Kehadiran dan kesiapan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 
80 80 

2. Keaktifan peserta didik dalam bertanya kepada 

guru. 
11 12 

3. Keaktifan peserta didik dalam menjawab 

pertanyaan dari guru. 
16 16 

4. Keterampilan peserta didik dalam bekerja sama 

dengan kelompoknya. 
63 80 

5. Kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan 

hasil kerjanya. 
16 20 

6. Ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru. 
65 75 

Jumlah skor 252 283 

Persentase rata-rata aktivitas belajar peserta didik (%) 52,5% 58,95% 

Persentase aktivitas belajar peserta didik siklus II 55,72 % 

 

 

 Banyumas, 17 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV B 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 
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Lampiran 36 

HASIL TES FORMATIF SIKLUS II 

No. 
No. 

Induk 
Nama Nilai 

KKM 70 

Tuntas 
Tidak 

Tuntas 

1. 518 Marisa Naylie Husniati 90 √  

2. 526 Fiki Setiawan 70 √  

3. 571 Afrizal Mahenda Praja 80 √  

4. 575 Diah Kartika Sari 100 √  

5. 586 Rahmat Alif Kurniawan 90 √  

6. 594 Windi Nurohman 100 √  

7. 621 Awanda Nurhanifah 90 √  

8. 622 Devari Eki Nurfianti 70 √  

9. 625 Imanudin Pangestu 80 √  

10. 627 Irna Dwi Nurfika 60  √ 

11. 629 Meida Tri Wahyudi 80 √  

12. 630 Muliana Syarifatul Fadilah 80 √  

13. 631 Nisaul Miratus Sholihah 90 √  

14. 632 Putra Dayung Panuntun 60  √ 

15. 633 Rahmat Imanudin 100 √  

16. 634 Rayhan Raynata Marton 80 √  

17. 635 Riski Eka Saputri 60  √ 

18. 636 Robby Rizky Saputra 60  √ 

19. 734 Nur Rochim 70 √  

20. 786 Assiah Septiani 90 √  

Jumlah Nilai 1600 

Nilai Rata-rata Kelas 80 

Jumlah Peserta Didik yang Tuntas Belajar 16 

Persentase Peserta Didik yang Tuntas Belajar 80% 

Jumlah Peserta Didik yang Tidak Tuntas Belajar 4 

Persentase Peserta Didik yang Tidak Tuntas Belajar 20% 

 

 Banyumas, 17 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV B 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 
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Lampiran 37 
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Lampiran 38 
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Lampiran 39 
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Lampiran 40 
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Lampiran 41 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN PERFORMANSI GURU 

SIKLUS II 

Pertemuan 
Kemampuan 

Guru 
Nilai Bobot Jumlah 

Nilai 

Akhir 

Rata-

rata 

1 

Merencanakan 

Pembelajaran 

 

 
1 86,2 

86,7 

86,8 

Melaksanakan 

Pembelajaran 

 

 
2 174 

2 

Merencanakan 

Pembelajaran 

 

 
1 84 

86,9 
Melaksanakan 

Pembelajaran 

 

 
2 176,8 

Kategori 
 

 

 

 

 Banyumas, 17 April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Kalisube 

 

 

Surajiyem, S.Pd. 

NIP 19610713 198012 2 003 

 

Guru Kelas IV B 

 

 

Drs. Sumarmono 

NIP 19561006 197701 1 004 

A 

86,2 

87 

84 

88,4 
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Lampiran 42 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Gambar 1. Guru dan Peserta Didik Kelas IV B 

 

Gambar 2. Berdoa di Awal Pembelajaran 
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Gambar 3. Guru Menyampaikan Materi Pembelajaran 

 

Gambar 4. Guru dan Peserta Didik Melakukan Tanya Jawab Terhadap 

Materi Pembelajaran 
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Gambar 5. Peserta Didik Membentuk Kelompok 

 

Gambar 6. Guru Memberikan Arahan Kepada Peserta Didik 
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Gambar 7. Peserta Didik Berdiskusi Kelompok 

 

Gambar 8. Perwakilan Kelompok Menyampaikan Hasil Diskusi 
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Gambar 9. Peserta Didik Mengerjakan Tes Formatif 

 

Gambar 10. Proses Pembelajaran Menggunakan Model Course Review Horay 

(Kelompok yang memiliki jawaban benar berteriak ‘horay’) 
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