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Keterampilan menyimak cerpen siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 
Randudongkal masih rendah. Hal tersebut disebabkan siswa kurang berminat 
dalam pembelajaran menyimak cerpen dan kurang memahami unsur intrinsik 
cerpen secara mendalam sehingga siswa kesulitan dalam menentukan unsur 
intrinsik cerpen. Salah satu siswa hanya membacakan cerpen dan siswa 
menyimaknya. Penggunaan model pembelajaran dan media pembelajaran kurang 
menarik dan membosankan membuat siswa bosan. Selain itu, guru belum secara 
intensif untuk membimbing siswa dalam pembelajaran menyimak cerpen. 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) bagaimana kualitas proses 
pembelajaran keterampilan menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-
Pair-Share dengan media audiovisual pada siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 
Randudongkal Kabupaten Pemalang; (2) bagaimanakah peningkatan keterampilan 
menyimak cerpen siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal Kabupaten 
Pemalang setelah dilakukan pembelajaran menyimak melalui model pembelajaran 
Think-Pair-Share dengan media audiovisual; dan (3) bagaimanakan perubahan 
perilaku belajar siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal Kabupaten 
Pemalang dalam pembelajaran keterampilan menyimak cerpen melalui model 
pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual. Tujuan penelitian 
tindakan kelas ini yaitu: (1) mendeskripsikan kualitas proses pembelajaran 
keterampilan menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share 
dengan media audiovisual pada siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 
Randudongkal Kabupaten Pemalang; (2) mendeskripsikan peningkatan 
keterampilan menyimak cerpen kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal 
Kabupaten Pemalang setelah dilakukan pembelajaran menyimak melalui model 
pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual; dan (3) 
mendeskripsikan perubahan perilaku belajar siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 
Randudongkal Kabupaten Pemalang dalam pembelajaran keterampilan menyimak 
melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Penelitian 
tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Tiap 
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siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
ini adalah keterampilan menyimak cerpen kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 
Randudongkal. Pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Tes 
dilaksanakan dalam tes keterampilan siswa dalam mengapresiasi cerpen berupa 
tes tertulis, sedangkan teknik nontes diterapkan melalui observasi, wawancara, 
jurnal guru dan siswa, serta dokumentasi foto. Teknik analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah analisis secara kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada proses 
pembelajaran menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share 
dengan media audiovisual. Pada pembelajaran menyimak cerpen siklus I siswa 
belum serius menyimak cerpen sehingga siswa kesulitan dalam mengerjakan soal. 
Banyak siswa yang menyontek jawaban teman ketika mengerjakan soal. Kegiatan 
diskusi tidak dilaksanakan dengan baik, mereka hanya saling melengkapi jawaban 
yang belum dikerjakan. Permasalahan tersebut dapat diatasi pada pembelajaran 
siklus II. Siswa sudah serius dalam menyimak cerpen sehingga siswa tidak lagi 
menyontek jawaban teman. Siswa juga sudah melaksanakan diskusi dan 
presentasi dengan baik, siswa saling berpendapat dan menanggapi pendapat. Pada 
siklus I nilai rata-rata siswa sebesar 72,45 dalam kategori cukup. Nilai rata-rata 
pada siklus I belum mencapai batas ketuntasan yang telah ditetapkan oleh peneliti 
yaitu 75 pada masing-masing siswa sehingga dilakukan siklus II. Setelah 
dilaksanakan tindakan siklus II, nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan 
sebesar 7,05 atau sebesar 9,7% menjadi sebesar 79,5 dalam kategori baik. 
Perilaku siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal dalam pembelajaran 
menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 
audiovisual mengalami perubahan ke arah positif. Pada pembelajaran siklus I 
diketahui siswa belum aktif selama pembelajaran. Pada pembelajaran siklus II 
siswa mengalami perubahan ke arah yang lebih positif. Siswa menjadi serius 
dalam memperhatikan penjelasan guru dan menyimak cerpen sehingga siswa 
dapat mengerjakan soal dengan mudah. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 
audiovisual telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan 
keterampilan menyimak cerpen siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 
Randudongkal dan mengubah perilaku siswa ke arah positif. Peneliti 
menyarankan kepada guru bahasa dan sastra Indonesia agar menerapkan model 
pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual sebagai alternatif 
dalam pembelajaran menyimak cerpen. Penerapan tersebut sebaiknya disesuaikan 
dengan dengan kondisi siswa dan kondisi lingkungan sekolah. Para peneliti di 
bidang bahasa dan sastra Indonesia hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut 
mengenai keterampilan menyimak cerpen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran sastra pada siswa SMA mempunyai peran penting. 

Pembelajaran sastra melibatkan siswa untuk dilatih menanamkan rasa cinta 

terhadap karya sastra serta melatih siswa untuk mengapresiasi (menilai) karya 

sastra. Selain itu, pembelajaran sastra dapat mengasah daya kreatif siswa dalam 

bersastra. Dengan demikian, pembelajaran sastra tidak hanya meliputi teori dan 

praktik tetapi juga meliputi nilai pembentukan watak dan sikap. 

Pembelajaran sastra dibagi menjadi dua kegiatan yaitu apresiasi sastra dan 

ekspresi sastra. Kegiatan apresiasi sastra merupakan kegiatan menilai karya sastra 

baik tertulis maupun lisan dan memahami pikiran, perasaan, dan imajinasi yang 

terkandung di dalamnya. Kegiatan apresiasi sastra dilakukan untuk melatih siswa 

dalam mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal, dan kepekaan terhadap 

masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Kegiatan ekspresi merupakan 

kegiatan menuturkan, membawakan, membacakan, dan mementaskan karya sastra 

serta menulis karya sastra. Ekspresi tersebut berisi ide, pandangan, perasaan, dan 

semua kegiatan mental manusia yang diungkapkan dalam bentuk keindahan. 

Karya sastra menurut ragamnya dibedakan atas prosa, puisi, dan drama 

(Sudjiman 1991 : 11). Apresiasi sastra juga dibagi atas tiga jenis yaitu apresiasi 

prosa, apresiasi puisi, dan apresiasi drama. Kegiatan apresiasi menjadi sasaran 

dalam penelitian ini khususnya pada apresiasi prosa berupa apresiasi cerpen.  
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Pembelajaran apresiasi cerpen merupakan salah satu pembelajaran yang 

penting karena bisa mengasah daya kreatif, konsentrasi, dan keakuratan penilaian 

siswa terhadap cerpen. Salah satu pembelajaran apresiasi cerpen pada kurikulum 

SMA Kelas XI adalah pembelajaran menyimak cerpen untuk menentukan unsur 

intrinsik cerpen. Pembelajaran menyimak cerpen perlu dilatih dan dibelajarkan. 

Guru harus berperan aktif dalam membelajarkan siswanya agar dapat menyimak 

cerpen dengan baik dan benar sesuai dengan indikator materi pembelajaran dan 

tujuan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. 

Peran penting penguasaan menyimak cerpen juga sangat tampak di 

lingkungan pendidikan sekolah. Keberhasilan siswa dalam memahami serta 

menguasai cerpen yang disimak diawali oleh kemampuan menyimak yang baik. 

Berdasarkan hal tersebut keterampilan menyimak cerpen perlu dikuasai dengan 

baik. Melalui pembelajaran menyimak cerpen pada siswa SMA kelas XI tersebut, 

siswa harus dapat mengidentifikasi unsur intrinsik yang terkandung dalam cerpen. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia kelas XI 

SMA Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang, pembelajaran menyimak 

cerpen pada siswa kelas XI SMA tersebut belum terlaksana dengan baik. 

Keterampilan siswa dalam menyimak cerpen masih rendah. KKM mata pelajaran 

bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Randudongkal adalah 75. Nilai rata-rata 

menyimak cerpen siswa belum mencapai KKM yaitu 72. Rendahnya kemampuan 

siswa dalam menyimak cerpen dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. 
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Faktor internal datang dari diri siswa yaitu siswa kurang berminat dalam 

pembelajaran menyimak cerpen. Rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran 

menyimak cerpen menyebabkan siswa menjadi kurang antusias selama proses 

pembelajaran menyimak cerpen dan siswa cenderung pasif selama proses tanya 

jawab mengenai materi unsur intrinsik cerpen. Selain itu, faktor internal lain yaitu 

kurangnya konsentrasi siswa pada saat guru menjelaskan unsur intrinsik cerpen. 

Pada kenyataannya beberapa siswa mengobrol dengan teman sebangkunya dan 

mengabaikan perintah untuk memperhatikan penjelasan dari guru. Hal tersebut 

mengakibatkan siswa belum bisa memahami unsur intrinsik cerpen dengan baik 

khususnya pada tahapan alur cerpen yaitu  siswa belum bisa membedakan antara 

konflik dan klimaks cerpen. Selain itu, kurangnya konsentrasi siswa pada saat 

menyimak cerpen juga menyebabkan kegiatan pembelajaran terhambat. 

Pembelajaran menyimak cerpen belum menggunakan media pembelajaran yang 

sesuai sehingga siswa bosan terhadap cerpen yang disimak yang mengakibatkan 

konsentrasi siswa berkurang. 

Faktor eksternal muncul dari pemilihan pendekatan dan model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Sumardi (dalam Alwi 2002 : 208) 

berpendapat bahwa banyak sarjana pendidikan melakukan pengamatan tentang 

pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. Berdasarkan pengamatannya guru masih menggunakan model 

dan pendekatan yang bersifat tradisional, di antaranya menggunakan model 

pembelajaran ceramah dan cenderung monoton yang membuat siswa bosan 

mengikuti pembelajaran. Begitu juga dengan pembelajaran menyimak cerpen di 
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SMA Negeri 1 Randudongkal, guru masih menggunakan metode atau model 

pembelajaran yang kurang menarik. Selain itu, guru belum menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar menyimak cerpen. Hal 

tersebut kurang mendukung siswa untuk tertarik terhadap pembelajaran 

menyimak cerpen. 

Pembelajaran menyimak cerpen di SMA Negeri 1 Randudongkal 

Kabupaten Pemalang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran 

ceramah. Siswa lebih banyak menerima teori-teori tentang unsur intrinsik cerpen 

daripada berlatih untuk menentukan unsur intrinsik cerpen. Hal tersebut membuat 

siswa kurang mempunyai pengalaman dalam menentukan unsur intrinsik cerpen. 

Setelah guru menjelaskan unsur intrinsik cerpen kemudian guru meminta salah 

satu siswa membacakan cerpen di depan kelas dan siswa lain menyimak cerpen 

yang dibacakan. Siswa diminta untuk menentukan unsur intrinsik cerpen 

berdasarkan cerpen yang disimak. Dalam pembelajaran menyimak cerpen tersebut 

belum ada variasi model pembelajaran yang menarik baik dalam mengenalkan 

unsur intrinsik cerpen maupun dalam praktik menentukan unsur intrinsik cerpen. 

Dengan menerapkan langkah pembelajaran menyimak cerpen yang cenderung 

monoton membuat siswa bosan dalam mengikuti pembelajaran.  

Usaha untuk meningkatkan keterampilan menyimak cerpen diperlukan 

suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien. Model pembelajaran yang 

diterapkan dapat bervariasi sesuai dengan karakteristik siswa. Model 

pembelajaran yang sesuai dapat dipilih sendiri oleh guru sehingga siswa dapat 

menguasai kompetensi yang diharapkan. 



 
 

 
 

5

Permasalahan yang dihadapi siswa SMA Negeri 1 Randudongkal 

Kabupaten Pemalang dalam pembelajaran menyimak cerpen yaitu siswa belum 

bisa menentukan unsur intrinsik cerpen dengan baik dan kurangnya minat siswa 

dalam pembelajaran menyimak cerpen. Hal tersebut dapat diatasi dengan 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share. Model pembelajaran Think-

Pair-Share dilakukan dengan cara siswa berpasangan untuk menentukan unsur 

intrisik cerpen. Dengan demikian, siswa bisa saling membantu dengan 

pasangannya dalam menentukan unsur intrinsik cerpen. Dengan menggunakan 

model pembelajaran Think-Pair-Share diharapkan siswa tertarik dengan 

pembelajaran menyimak cerpen sehingga siswa bisa menentukan unsur intrinsik 

dengan baik. 

Pembelajaran menyimak cerpen dengan model pembelajaran Think-Pair-

Share ini dilakukan menggunakan tiga langkah. Langkah pertama adalah berpikir 

(thinking). Setelah siswa selesai menyimak cerpen, siswa secara individu diberi 

pertanyaan oleh guru mengenai unsur intrinsik yang mereka ketahui. Siswa diberi 

waktu berpikir untuk menentukan unsur intrinsik cerpen. Langkah kedua adalah 

berpasangan (pairing). Setelah selesai menentukan unsur intrinsik secara individu, 

siswa berpasangan untuk mendiskusikan unsur intrinsik cerpen yang telah 

ditentukan. Langkah ketiga adalah berbagi dengan teman satu kelas (sharing) 

yaitu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan 

di depan kelas (Slavin 2010 : 257). 

Penelitian ini juga menggunakan media audiovisual berupa video 

pembacaan cerpen. Penggunaan media audiovisual ini dilakukan untuk menarik 
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perhatian dan membantu konsentrasi siswa dalam menyimak cerpen. Siswa 

diminta menyimak video pembacaan cerpen yang telah disiapkan oleh guru. 

Video pembacaan cerpen dipilih yang menarik dan tidak membosankan dengan isi 

cerpen yang mengandung nilai pendidikan dan disesuaikan dengan tingkat 

pendidikan. Dalam video pembacaan cerpen terdapat anak yang membacakan 

cerpen dengan memperlihatkan ekspresi dan gestur disesuaikan dengan isi cerpen 

yang dapat membantu konsentrasi siswa dalam memahami isi cerpen. Dengan 

menggunakan media audiovisual berupa video pembacaan cerpen, siswa dapat 

berkonsentrasi untuk memahami isi cerpen. 

Berdasarkan uraian di atas secara lebih jelas didasarkan oleh alasan 

peneliti memilih model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual 

dalam pembelajaran menyimak cerpen, sebagai berikut (1) memudahkan siswa 

dalam menentukan unsur intrinsik cerpen karena dalam pembelajaran siswa 

diminta berpasangan untuk menentukan unsur intrinsik cerpen. Dengan siswa 

berpasangan bisa dilakukan diskusi untuk menentukan unsur intrinsik cerpen; (2) 

membantu siswa untuk berkonsentasi dalam menyimak cerpen karena dengan 

menggunakan media audiovisual siswa bisa dengan cermat menikmati ekspresi 

dan gestur si pembaca cerpen sehingga memudahkan siswa dalam memahami isi 

cerpen; (3) menumbuhkan minat siswa terhadap pembelajaran menyimak cerpen 

dan membuat siswa tidak jenuh ketika menyimak cerpen menggunakan model 

pembelajaran Think-Pair-Share dan media audiovisual. Hal tersebut yang 

melatarbelakangi peneliti dalam menyusun skripsi berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menyimak Cerpen Melalui Model Pembelajaran Think-Pair-Share 
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dengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 

Randudongkal Kabupaten Pemalang”. Dengan menggunakan model pembelajaran 

Think-Pair-Share dan media audiovisual ini diharapkan keterampilan menyimak 

cerpen siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang 

dapat meningkat. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Pembelajaran menyimak cerpen sangat perlu mendapatkan perhatian 

khusus karena masih disepelekan siswa bahkan oleh sebagian guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia. Kurangnya perhatian khusus terhadap pembelajaran menyimak 

cerpen mengakibatkan keterampilan siswa masih belum optimal dan belum 

mencapai hasil yang maksimal.  

Pembelajaran menyimak cerpen pada kelas XI SMA diharapkan siswa 

dapat mengidentifikasi unsur intrinsik meliputi tema, latar, alur, penokohan, dan 

amanat dari cerpen yang disimak. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Randudongkal Kabupaten 

Pemalang, keterampilan menyimak cerpen pada siswa kelas XI IPS 4 SMA 

Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang masih tergolong rendah. Rendahnya 

keterampilan menyimak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) guru 

menggunakan metode dan model pembelajaran kurang menarik perhatian siswa; 

(2) siswa kurang memahami unsur intrinsik  cerpen sehingga berakibat kurangnya 

motivasi belajar; (3) penggunaan media yang belum maksimal. 

Faktor pertama adalah guru menggunakan metode, dan model 

pembelajaran yang kurang menarik perhatian siswa. Dalam pembelajaran 
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menyimak cerpen, guru seharusnya mampu menerapkan metode dan model 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa agar siswa lebih 

tertarik sehingga kompetensi dasar pembelajaran dapat tercapai.  

Faktor kedua adalah siswa kurang memahami unsur intrinsik cerpen 

sehingga berakibat kurangnya motivasi belajar. Kurangnya motivasi dan semangat 

belajar menyebabkan siswa kurang antusias dalam pembelajaran dan berpengaruh 

terhadap hasil belajar. Untuk mengatasinya guru harus memberikan pemahaman 

dan pengetahuan manfaat menyimak sebelum pelajaran dimulai. Selain itu, guru 

harus memberikan pengetahuan teori tentang unsur-unsur dalam cerpen kepada 

siswa dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Faktor ketiga adalah penggunaan media yang belum maksimal. Media 

yang digunakan masih bersifat konvensional dan kurang sesuai dengan kebutuhan 

siswa. Pada saat pembelajaran menyimak cerpen guru biasanya meminta salah 

satu siswa untuk membacakan cerpen di depan kelas dan siswa yang lain 

menyimak cerpen yang dibacakan. Jika tidak menggunakan media yang sesuai 

seharusnya bergantian dalam membaca cerpen agar semua siswa memiliki hak 

yang sama yaitu semua siswa bisa melakukan kegiatan menyimak. Dengan 

demikian, tidak semua siswa terlibat dalam kegiatan menyimak. Dalam proses 

belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan 

memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian 

tujuan ini guru harus pandai mengembangkan media dan memanfaatkannya 

sehingga dapat memperbesar arti dan fungsi yang menunjang proses belajar 

mengajar. Untuk mengatasi hal tersebut guru harus memilih dan memanfaatkan 
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media pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran menyimak cerpen agar 

pembelajaran efektif. Sesuai dengan perkembangan teknologi, seharusnya guru 

dapat menggunakan media yang inovatif dan kreatif sehingga pembelajaran akan 

lebih optimal. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, permasalahan 

yang akan diatasi dalam penelitian ini adalah rendahnya siswa dalam menyimak 

cerpen yang disebabkan oleh hal-hal berikut: (1) siswa kurang memahami unsur 

intrinsik cerpen; (2) siswa kurang berkonsentrasi ketika menyimak cerpen; (3) 

siswa belum bisa menentukan unsur intrinsik cerpen dengan baik. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kualitas proses pembelajaran keterampilan menyimak cerpen 

melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual 

pada siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal Kabupaten 

Pemalang? 

2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menyimak cerpen siswa kelas XI 

IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang setelah dilakukan 

pembelajaran menyimak melalui model pembelajaran Think-Pair-Share 

dengan media audiovisual?  

3. Bagaimanakah perubahan perilaku belajar siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 

Randudongkal Kabupaten Pemalang dalam pembelajaran keterampilan 
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menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan 

media audiovisual? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan kualitas proses pembelajaran keterampilan menyimak cerpen 

melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual pada 

siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menyimak cerpen kelas XI IPS 4 

SMA Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang setelah dilakukan 

pembelajaran menyimak melalui model pembelajaran Think-Pair-Share 

dengan media audiovisual. 

3. Mendeskripsikan perubahan perilaku belajar siswa kelas XI IPS 4 SMA 

Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang dalam pembelajaran 

keterampilan menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share 

dengan media audiovisual. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis 

maupun pembaca berupa manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1.6.1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teori pembelajaran 

menyimak cerpen. Pemanfaatan media pembelajaran dan penggunaan model 

pembelajaran yang tepat dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. 
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Dengan menggunakan media audiovisual melalui model pembelajaran Think-

Pair-Share ini pembelajaran menyimak menjadi lebih variatif sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi guru bahasa 

Indonesia dalam pembelajaran menyimak cerpen. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan masukan tentang manfaat media dalam pembelajaran 

menyimak cerpen.  

1.6.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan solusi dan masukan bagi guru 

untuk menggunakan media audiovisual dan memperbaiki strategi yang digunakan 

dalam pembelajaran menyimak cerpen agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan hasil yang maksimal. Selain itu, hasil penelitian tindakan kelas ini 

diharapkan bermanfaat bagi siswa, sekolah, dan peneliti.  

Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif 

dalam pemilihan model dan media pembelajaran dalam pembelajaran menyimak 

cerpen bagi guru dengan model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 

audiovisual untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menyimak cerpen. 

Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat membantu siswa mengatasi kesulitan 

dalam proses belajar mengajar dan dapat menumbuhkan ketertarikan siswa 

terhadap pembelajaran menyimak cerpen.  

Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi 

para guru di sekolah tersebut untuk menerapkan proses pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan. Selain itu, dapat memotivasi guru untuk 
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melaksanakan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan peningkatan prestasi 

belajar siswa. 

Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperluas wawasan mengenai 

penggunaan media audiovisual dan  model pembelajaran Think-Pair-Share. Selain 

itu, penelitian ini dapat dijadikan suatu pengalaman yang berharga dan dapat 

memberikan dorongan untuk mengadakan penelitian-penelitian yang lain. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang apresiasi cerpen, penggunaan model pembelajaran 

Think-Pair-Share, dan pemanfaatan media audiovisual sudah banyak dilakukan 

oleh beberapa peneliti, antara lain dilakukan oleh Kasper (1997), Nisaa’ (2010), 

Sari (2010), Riyatiningsih (2010), Azlina (2010), dan Budiarti (2011). 

Kasper (1997) dalam penelitiannya berjudul “Teaching the Short Story 

"Flowers for Algernon," to College-Level ESL Students” menggunakan 

pendekatan berbasis multimedia kelas yang teruji mampu meningkatkan 

pembelajaran cerpen yang berjudul “Flowers for Algernon” oleh Daniel Keyes. 

Penelitian tersebut menggunakan media audiovisual, yaitu kaset dan video untuk 

membantu pembelajaran dengan membuat materi pelajaran lebih konkret untuk 

siswa, sehingga memfasilitasi pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Melalui 

pendekatan tersebut, dihasilkan perilaku yang sangat positif pada siswa. 

Pendekatan berbasis multimedia melatih siswa untuk menggunakan bahasa 

Inggris dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka serta untuk 

memperluas pengetahuan tentang kosakata bahasa Inggris. Siswa termotivasi 

tidak hanya dalam kegiatan menulis, tetapi juga dalam berbicara di kelas karena 

mereka telah berlatih kosakata yang mereka butuhkan untuk mengekspresikan 

ide-ide mereka.  
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Relevansi antara penelitian Kasper (1997) dengan penelitian ini terletak 

pada keterampilan yang akan ditingkatkan dan media pembelajaran yang 

digunakan. Kasper (1997) dan peneliti meneliti tentang pembelajaran cerpen  

menggunakan media audiovisual, sedangkan  perbedaannya adalah model dan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Kasper (1997) meneliti 

pembelajaran cerpen menggunakan pendekatan berbasis multimedia kelas pada 

siswa ESL yaitu mahasiswa The City University dengan perbaikan program 

English, sedangkan peneliti melakukan penelitian peningkatan keterampilan 

menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share pada siswa kelas 

XI IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang. Kelebihan 

penelitian Kasper (1997) dengan satu kali penelitian dapat meningkatkan 

kemahiran dalam empat keterampilan berbahasa (membaca, menulis, mendengar, 

dan berbicara) secepat mungkin. Pendekatan berbasis multimedia menggabungkan 

berbagai kegiatan yang bermanfaat berpusat pada siswa, sehingga siswa menjadi 

aktif dalam pembelajaran. Sementara kekurangan penelitian Kasper (1997) adalah 

penelitian tidak jelas langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

berbasis multimedia kelas, tetapi hanya dijelaskan hasil akhir penelitian dan 

media pembelajaran yang digunakan.    

Penelitian lain mengenai keterampilan menyimak cerpen juga dilakukan 

oleh Nisaa’ (2010) dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerpen 

Melalui Media Audiovisual dengan Teknik Dengar Catat dan Pendekatan Game 

Simulasion pada Siswa Kelas VII A SMP NU Kajen Kabupaten Pekalongan” 

menunjukkan bahwa keterampilan menyimak cerpen pada siswa kelas VII A SMP 
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NU Kajen mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi pada pratindakan, 

siklus I, dan siklus II setelah diterapkan pembelajaran dengan media audiovisual 

dengan teknik dengar catat dan pendekatan game simulasion yang diberikan guru 

sehingga siswa termotivasi untuk menyimak cerpen.  

Peningkatan tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata pada siklus I adalah 

73,83 dengan kategori baik. Nilai rata-rata pada siklus II sebesar 85 dengan 

kategori baik. Dari hasil tersebut terjadi peningkatan 15%. Peningkatan 

keterampilan menyimak cerpen melalui media audiovisual dengan teknik dengar 

catat dan pendekatan game simulasion ini juga diikuti oleh perubahan perilaku 

siswa VII A SMP NU Kajen Kabupaten Pekalongan setelah mengikuti 

pembelajaran menggunakan teknik dengar catat dan pendekatan game simulasion. 

Hal ini dapat dilihat pada siklus II, siswa lebih bersemangat dan tampak bergairah 

dalam mengikuti pembelajaran. 

Relevansi penelitian Nisaa’ (2010) dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah terletak pada analisis peningkatan keterampilan menyimak cerpen 

dan media pembelajaran yang digunakan, yaitu media audiovisual. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan Nisaa’ (2010) dengan penelitian ini adalah penggunaan 

model dan teknik serta pendekatan yang digunakan. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share yang dianggap dapat 

menarik perhatian dan minat siswa terhadap pembelajaran menyimak cerpen, 

sedangkan Nisaa’ (2009) memadukan teknik dengar catat dan pendekatan game 

simulasion untuk meningkatkan keterampilan menyimak cerpen. 
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Kelemahan penelitian yang dilakukan Nisaa’ (2010) yaitu teknik dan 

pendekatan serta media pembelajaran yang digunakan membutuhkan waktu yang 

lama, peneliti harus bisa menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Kelebihan 

penelitian Nisaa’ (2010) adalah dengan pemilihan teknik dan pembelajaran yang 

bervariasi membuat siswa tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Siswa lebih 

antusias jika dalam pembelajaran diselingi permainan edukatif yang bisa 

menambah semangat siswa dalam belajar. 

Model pembelajaran Think-Pair-Share pernah digunakan oleh Sari (2010) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menemukan 

Masalah Utama dari Beberapa Berita dengan Model Pembelajaran Think-Pair-

Share melalui Media kliping Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 1 Kandangan 

Kabupaten Temanggung”. Dalam penelitiannya diketahui adanya peningkatan 

nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa dalam pembelajaran menemukan 

masalah utama dari beberapa berita. Setelah menggunakan menggunakan model 

pembelajaran Think-Pair-Share dengan media kliping, siswa mampu menemukan 

masalah utama dari beberapa berita secara optimal. Hal ini terbukti pada siklus I 

nilai tertinggi yaitu 82,5 dengan nilai rata-rata 60,5 dan pada siklus II nilai 

tertinggi 86,3 dengan rata-rata 72,3. 

Pembelajaran menemukan masalah utama dari beberapa berita melalui 

model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media kliping mampu mengubah 

perilaku siswa SMP Negeri 1 Kandangan Kabupaten Temanggung. Siswa yang 

sebelumnya kurang siap dan kurang aktif dalam pembelajaran menjadi siap dan 

lebih aktif mengikuti pembelajaran.  
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Relevansi penelitian Sari (2010) dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah sama-sama menggunakan model pembelajaran think-pair-share, 

sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada keterampilan yang akan 

ditingkatkan. Sari (2010) berupaya meningkatkan masalah utama dari beberapa 

berita, sedangkan peneliti berupaya meningkatkan keterampilan menyimak 

cerpen. 

Penelitian yang dilakukan Sari (2010) sudah baik tetapi masih terdapat 

kelemahan yaitu siswa dibatasi dalam menentukan masalah utama. Siswa hanya 

bisa menentukan masalah utama dari beberapa berita sehingga pengetahuan dan 

praktik siswa dalam menentukan gagasan utama terbatas. Kelebihan penelitian 

Sari (2010) adalah pemilihan model dan media pembelajaran yang sesuai 

membuat siswa tertarik dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Model 

pembelajaran Think-Pair-Share pada tahap pair (berpasangan) merupakan 

langkah baik dilakukan untuk pembelajaran menemukan masalah utama dari 

beberapa berita dengan media kliping karena media kliping yang dibagi pada tiap 

kelompok hanya satu kliping, sehingga langkah berpasangan tepat ketika siswa 

mengamati berita melalui kliping karena tidak banyak anggota dalam satu 

kelompok sehingga siswa lebih leluasa dalam menemukan masalah utama dari 

berita yang ada pada kliping.  

Rityaningsih (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menyimak Laporan Perjalanan Melalui Media Audiovisual dengan 

Teknik Dengar Catat pada Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 5 Pemalang” 
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mengemukakan bahwa keterampilan menyimak laporan perjalanan pada siswa 

kelas VIII A SMP Negeri 5 Pemalang mengalami peningkatan pada tindakan 

siklus I dan siklus II setelah diterapkan pembelajaran menggunakan teknik dengar 

catat dengan media audiovisual. 

Peningkatan tersebut terlihat dari hasil penelitian prasiklus, siklus I, dan 

siklus II. Pada prasiklus nilai rata-rata siswa adalah 58,70. Nilai rata-rata pada 

siklus I adalah 66,55. Pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 8,15% dan nilai 

rata-rata kelas menjadi 74,70. Peningkatan nilai rata-rata pada tes siklus II juga 

diikuti dengan perubahan perilaku negatif siswa menjadi perilaku positif. Pada 

siklus II siswa lebih tertarik dan merasa senang dengan pembelajaran menyimak 

laporan perjalanan melalui media audiovisual dengan teknik dengar catat. 

Kekurangan penelitian yang dilakukan Rityaningsih (2010) yaitu video 

pada media audiovisual yang diputarkan pada siklus I dan siklus II sama, sehingga 

penilaian siswa terhadap video pada siklus I dan siklus II juga sama. Sementara 

kelebihan penelitian yang dilakukan Rityaningsih (2010) yaitu pemilihan teknik 

pembelajaran yang cocok serta penggunaan media pembelajaran yaitu media 

audiovisual. Teknik dengar catat yang dipilih Rityaningsih baik digunakan untuk 

pembelajaran menyimak. 

Relevansi penelitian Riyatiningsih (2010) dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah terletak pada media pembelajaran yang digunakan yaitu 

media audiovisual. Perbedaan penelitian Riyatiningsih (2010) dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti terletak pada keterampilan yang akan ditingkatkan yaitu 
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Riyatiningsih (2010) berusaha meningkatkan keterampilan menyimak laporan 

perjalanan dan peneliti berusaha meningkatkan keterampilan menyimak cerpen. 

Azlina (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “CETLs : Supporting 

Collaborative Activities Among Students and Teachers Through the Use of 

Think-Pair-Share Techniques” bertujuan menunjukkan jalan keluar untuk 

pembelajaran kolaboratif (antara siswa dan guru) dengan menggunakan teknik 

Think-Pair-Share. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengusulkan sistem 

kolaborasi yang akan menerapkan teknik Think-Pair-Share untuk mempermudah 

proses kolaborasi antara guru dan siswa. Dalam penelitiannya, Azlina (2010) 

memanfaatkan teknologi internet sebagai sumber utama bagi siswa untuk 

memperoleh informasi mudah. Dengan Think-Pair-Share siswa memiliki cara 

berpikir atau memecahkan suatu masalah dengan tenang, kemudian berpasangan 

dan berbagi memikirkan solusi mereka dengan seseorang di dekatnya.  

Kelebihan penelitian Azlina (2010) adalah memanfaatkan teknologi 

internet yang sangat disukai oleh siswa untuk membantu menemukan informasi. 

Dengan demikian, siswa akan lebih antusias selama pembelajaran berlangsung, 

sedangkan kekurangan penelitian Azlina (2010) adalah dengan menggunakan 

teknologi internet, siswa ditakutkan untuk tidak fokus dalam pembelajaran. Siswa 

bisa membuka situs lain di luar situs dalam lingkup pendidikan. 

Relevansi penelitian Azlina (2010) dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti yaitu menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share sebagai model 

pembelajaran. Sementara perbedaan penelitian Azlina (2010) dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti yaitu Azlina (2010) menggunakan teknik Think-Pair-
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Share sebagai jembatan kolaborasi antara siswa dan guru, sedangkan peneliti 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share untuk meningkatkan 

keterampilan menyimak cerpen pada siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 

Randudongkal Kabupaten Pemalang. 

Budiarti (2011) melakukan penelitian berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menyimak Cerpen Melalui Media Audiovisual dengan Pendekatan Kontekstual 

Komponen Inquiry pada Siswa Kelas V SD Negeri Patemon 1”. Setelah 

menggunakan media audiovisual dengan pendekatan kontekstual komponen 

inquiry, siswa mampu menyimak cerpen dengan baik. Hal tersebut terbukti nilai 

rata-rata siklus I sebesar 61 dengan kategori cukup dan nilai rata-rata siklus II 

sebesar 72,3 dengan kategori baik. 

Relevansi penelitian Budiarti (2011) dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah terletak pada keterampilan berbahasa yang akan ditingkatkan yaitu 

menyimak cerpen dan media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian yaitu 

media audiovisual. Perbedaan penelitian Budiarti (2011) dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan 

untuk meningkatkan keterampilan menyimak cerpen. Budiarti (2011) 

menggunakan pendekatan kontekstual komponen inquiry, sedangkan peneliti 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share. 

Kekurangan penelitian yang dilakukan Budiarti (2011) adalah pendekatan 

pembelajaran yang digunakan kurang sesuai untuk pembelajaran pada siswa SD. 

Hendaknya dipilih pendekatan atau model pembelajaran dengan permainan untuk 

menarik minat siswa. Sementara kelebihan penelitian yang dilakukan Budiarti 
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(2011) adalah penggunaan media audiovisual untuk siswa SD baik digunakan 

untuk penelitian karena sangat jarang guru SD menggunakan media audiovisual 

dalam pembelajaran.  

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan penelitian tentang 

menyimak cerpen sudah banyak dilakukan. Namun, upaya peningkatan 

kemampuan menyimak cerpen masih perlu dilakukan. Dari berbagai penelitian 

yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang sama 

dengan peneliti, yaitu peningkatan keterampilan menyimak cerpen melalui model 

pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual pada siswa kelas XI 

IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang. Penelitian ini 

dilakukan sebagai tindak lanjut untuk melengkapi  dan memperbaiki kekurangan 

dari penelitian sebelumnya. 

2.2. Landasan Teoretis 

Teori-teori yang akan dipaparkan berkaitan dengan penelitian ini meliputi 

(1) hakikat cerpen; (2) hakikat menyimak; (3) hakikat menyimak cerpen; (4) 

hakikat pembelajaran menyimak cerpen; (5) hakikat model pembelajaran Think-

Pair-Share; (6) hakikat media pembelajaran audiovisual; dan (7) penerapan model 

pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual dalam menyimak 

cerpen. 

2.2.1. Hakikat Cerpen 

Pada bagian ini akan dibahas pengertian cerpen dan unsur intrinsik cerpen. 
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2.2.1.1. Pengertian Cerpen 

Cerpen adalah bentuk karangan prosa yang hanya melukiskan suatu 

peristiwa atau kejadian secara singkat (Zainuddin 1992 : 39). Sementara Nursisto 

(2002 : 165) mengungkapkan bahwa cerpen adalah cerita yang pendek dan di 

dalamnya terdapat pergolakan jiwa pada diri pelakunya sehingga keseluruhan 

cerita bisa menyentuh nurani pembaca yang dapat dikategorikan sebagai buah 

sastra cerpen itu. 

Suharianto (2005 : 28) menambahkan cerita yang pendek atau singkat 

belum tentu dapat digolongkan ke dalam jenis cerita pendek, jika ruang lingkup 

permasalahan yang diungkapkannya tidak memenuhi persyaratan yang dituntut 

oleh cerita pendek. Cerita pendek bukan ditentukan oleh banyaknya halaman 

untuk mewujudkan cerita tersebut atau sedikitnya tokoh yang terdapat di dalam 

cerita itu, melainkan disebabkan oleh ruang lingkup permasalahan yang ingin 

disampaikan oleh bentuk karya sastra tersebut.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa cerpen 

adalah karangan prosa yang menceritakan tentang suatu alur cerita yang memiliki 

tokoh cerita dengan alur cerita yang singkat. 

2.2.1.2. Unsur Intrinsik Cerpen 

Cerpen tersusun atas unsur-unsur yang saling berkaitan erat antara satu 

dengan yang lainnya. Keterkaitan antara unsur-unsur tersebut membentuk 

kesatuan yang utuh. Unsur-unsur dalam cerpen menurut Nurgiyantoro (1998 : 71) 

terdiri atas tema, alur (plot), tokoh dan penokohan, latar (setting), sudut pandang,  

gaya bahasa, dan amanat. 
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2.2.1.2.1. Tema 

Istilah tema berasal dari kata “theme” (Inggris) yaitu ide yang menjadi 

pokok suatu pembicaraan atau ide pokok suatu tulisan.tema merupakan hal yang 

sangat penting dari suatu cerita karena dengan dasar itu pengarang dapat 

membayangkan dalam fantasinya bagaimana cerita akan dibangun dan berakhir. 

Dengan adanya tema pengarang mempunyai pedoman dalam ceritanya pada 

sasaran. Dalam karangan fiksi tema seringkali diwujudkan secara implisit atau 

eksplisit (Zulfahnur 1997 :25) 

Aminuddin (2009 : 91) berpendapat bahwa tema adalah ide yang 

mendasari suatu cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak pengarang 

dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakannya. Oleh sebab itu, penyikapan 

terhadap tema umumnya terbalik. Seorang pengarang harus memahami tema 

cerita yang akan dipaparkan sebelum melaksanakan proses kreatif penciptaan, 

sementara pembaca baru dapat memahami unsur-unsur signifikan yang menjadi 

media pemapar tema tersebut. 

Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya 

sastra. Adanya tema membuat karya lebih penting daripada hanya sekadar bacaan 

hiburan. Tema kadang didukung oleh pelukisan latar atau di dalam penokohan. 

Tema bahkan dapat menjadi faktor yang mengikat peristiwa-peristiwa di dalam 

suatu alur (Sudjiman 1991 : 50-51). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tema 

adalah gagasan pokok cerita yang mendasari sebuah cerita berfungsi sebagai 

pedoman bagi pengarang. 
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2.2.1.2.2. Alur (Plot) 

Pengertian alur dalam cerpen atau dalam karya fiksi pada umumnya adalah 

rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin 

suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Istilah alur 

dalam hal ini sama dengan istilah plot maupun struktur cerita (Aminudin 2009 : 

83). 

Istilah lain dari alur adalah plot, yakni cara pengarang menjalin kejadian-

kejadian secara berurutan sehingga merupakan suatu yang padu, bulat, dan utuh. 

Alur diibaratkan suatu kerangka karangan yang dijadikan pedoman dalam 

mengembangkan keseluruhan isi ceritanya (Suharianto 2005 : 18). 

Menurut Zulfahnur (1997 : 27) alur atau plot adalah rangkaian peristiwa 

yang disusun secara logis dan kausalitas. Dilihat dari aspek tokohnya alur dibagi 

atas dua bagian (1) alur erat, dijumpai pada cerita yang memiliki pelaku yang 

lebih sedikit sehingga hubungan antarpelaku erat; (2) alur longgar, hubungan 

antartokoh longgar karena banyak pelaku. Selain itu, hubungan peristwa longgar 

seolah-olah itu berdiri sendiri. 

Sudjiman (2009 : 38) membagi alur atas alur utama dan alur bawahan. 

Alur utama merupakan rangkaian peristiwa utama yang menggerakkan jalan 

cerita. Alur bawahan adalah alur kedua atau tambahan yang disusupkan di sela-

sela bagian alur utama sebagai variasi. Alur bawahan merupakan lakuan tersendiri 

tetapi yang masih ada hubungannya dengan alur utama. Selain itu, alur juga dibagi 

menjadi alur erat dan alur longgar. Alur erat adalah jalinan peristiwa yang sangat 
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padu di dalam suatu karya sastra, sedangkan alur longgar adalah jalinan peristiwa 

yang tidak padu di dalam suatu karya sastra. 

Sementara Nurgiyantoro (1998 : 153-163) membedakan alur berdasarkan 

urutan waktu, jumlah, kepadatan, dan kriteria isi sebagai berikut. 

a. Alur Berdasarkan Urutan Waktu 

Urutan waktu yang dimaksud adalah waktu terjadinya perstiwa-peristiwa 

yang diceritakan dalam karya fiksi yang bersangkutan atau lebih tepatnya urutan 

pencitraan peristiwa-peristiwa yang ditampilkan. Berdasarkan urutan waktu alur 

dibedakan menjadi (1) alur lurus/ maju/ progresif; (2) alur sorot balik/ mundur/ 

flash-back/ regresif; (3) alur campuran. 

Alur lurus/ maju/ progresif pada sebuah karya fiksi jika peristiwa yang 

dikisahkan bersifat kronologis atau secara runtut cerita dimulai dari tahap awal 

(penyituasian, pengenalan, pemunculan konflik), tengah (konflik meningkat, 

klimaks), dan akhir (penyelesaian). 

Alur sorot balik/ mundur/ flash-back/ regresif pada sebuah karya fiksi jika 

urutan kejadian yang dikisahkan tidak bersifat kronologis, cerita tidak dimulai 

dari tahap awal, melainkan mulai dari tahap tengah atau bahkan tahap akhir, baru 

kemudian tahap awal cerita dikisahkan. Kerya dengan alur demikian langsung 

menyuguhkan adegan konflik yang telah meruncing. 

Alur campuran pada sebuah karya fiksi jika urutan kejadian yang dikisahkan 

mungkin progresif tetapi di dalamnya sering terdapat adegan sorot balik, demikian 

pula sebaliknya. Bahkan boleh dikatakan tak mungkin ada sebuah cerita pun yang 

mutlak flash-back. Untuk mengetahui secara pasti kelompok peristiwa yang 



 
 

 
 

26

tergolong progresif-kronologis atau sorot balik, kita dapat meneliti secara 

sintagmatik dan paradigmatik semua peristiwa yang ada. 

b. Alur Berdasarkan Jumlah 

Alur tunggal dalam karya fiksi biasanya mengembangkan sebuah cerita 

dengan menampilkan seorang tokoh utama protagonis sebagai hero. Cerita pada 

umumnya mengikuti perjalanan hidup tokoh tersebut, lengkap dengan 

permasalahan dan konflik yang dialaminya. Alur tunggal sering digunakan jika 

pengarang ingin memfokuskan seorang tokoh tertentu sebagai hero atau 

pahlawan. 

Alur sub-subalur dalam karya fiksi biasanya memiliki lebih dari satu alur 

cerita yang dikisahkan atau terdapat lebih dari seorang tokoh yang dikisahkan 

perjalanan hidup, permasalahan, dan konflik yang dihadapinya. Struktur alur yang 

demikian dalam sebuah karya berupa alur utama dan alur tambahan. 

c. Alur Berdasarkan Kepadatan 

Alur berdasarkan kepadatan dimaksudkan sebagai padat atau tidaknya 

pengembangan dan perkembangan cerita pada sebuah karya fiksi. Peristiwa demi 

peristiwa yang dikisahkan mengkin berlangsung susul-menyusul secara cepat 

mungkin juga sebaliknya. Berdasarkan kepadatannya alur dibedakan atas alur 

padat/ rapat dan alur longgar/ renggang. 

Alur padat atau rapat disajikan peristiwa-peristiwa fungsional terjadi susul-

menyusul dengan cepat, hubungan antarperistiwa juga terjalin secara erat, dan 

pembaca seolah-olah selalu dipaksa untuk terus menerus mengikutinya. Setiap 
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peristiwa yang ditampilkan terasa penting dan berperan menentukan dalam 

rangkaian cerita itu. 

Alur longgar atau renggang disajikan peristiwa-peristiwa dari peristiwa 

penting berlangsung lambat di samping hubungan antarperistiwa tersebut pun 

tidaklah erat benar, artinya antara peristiwa penting yang satu dengan yang lain 

disela oleh peristiwa tambahan atau sebagai pelukisan tertentu seperti 

penyituasian latar dan suasana yang semuanya itu dapat memperlambat 

ketegangan cerita. 

d. Alur Berdasarkan Kriteria Isi 

Alur berdasarkan kriteria isi dimaksudkan sebagai sesuatu, masalah, 

kecenderungan masalah yang diungkapkan dalam cerita. Alur berdasarkan kriteria 

isi terbagi atas (1) alur peruntungan; (2) alur tokohan; dan (3) alur pemikiran. 

Alur peruntungan berhubungan dengan cerita yang mengungkapkan nasib, 

peruntungan yang menimpa tokoh cerita yang bersangkutan. Alur peruntungan 

dibedakan atas alur gerak, alur sedih, alur tragis, alur penghukuman, alur 

sentimental, dan alur kekaguman. 

Alur tokohan mengarah pada sifat tokoh yang menjadi fokus perhatian. 

Alur penokohan lebih banyak menyoroti keadaan tokoh daripada kejadian yang 

ada. Alur tokohan dibedakan atas alur pendewasaan, alur pembentukan, alur 

pengujian, dan alur kemunduran. 

Alur pemikiran mengungkapkan sesuatu yang menjadi bahan pemikiran, 

keinginan, perasaan, berbagai macam obsesi, dan lain hal yang menjadi masalah 
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hidup dan kehidupan manusiaalur pemikiran dibedakan atas alur pendidikan, alur 

pembukaan rahasia, alur afektif, dan alur kekecewaan. 

Aminudin (2009 : 84) membedakan tahapan-tahapan peristiwa dalam suatu 

cerita atas pengenalan, konflik, komplikasi, klimaks, peleraian, dan penyelesaian. 

Pengenalan adalah tahap peistiwa dalam suatu cerita rekaan yang 

memperkenalkan tokoh-tokoh atau latar cerita. Yang dikenalkan dalam tokoh ini 

misalnya, nama, asal, ciri fisik, dan sifatnya. 

Konflik atau tikaian adalah ketegangan atau pertentangan antara dua 

kepentingan atau kekuatan di dalam cerita rekaan. Pertentangan ini dapat terjadi 

dalam diri tokoh, antara dua tokoh, antara tokoh dan masyarakat atau 

lingkungannya, antara tokoh dan alam, serta antara tokoh dan Tuhan. Ada konflik 

batin dan konflik lahir. 

Komplikasi atau rumitan adalah bagian tengah alur cerita rekaan yang 

mengembangkan tikaian. Dalam tahap ini konflik yang terjadi semakin tajam 

karena berbagai sebab dan berbagai kepentingan yang berbeda dari setiap tokoh. 

Klimaks adalah bagian alur cerita rekaan yang melukiskan puncak 

ketegangan, terutama dipandang dari segi tanggapan emosional pembaca. Klimaks 

merupakan puncak rumitan yang diikuti oleh krisis atau titik balik. 

Krisis adalah bagian alur yang mengawali penyelesaian. Saat dalam alur 

yang ditandai oleh perubahan alur cerita menuju selesainya cerita. Karena setiap 

klimaks diikuti krisis, keduanya sering disamakan. 
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Peleraian adalah bagian struktur alur yang sesudah mencapai klimaks. 

Pada tahap ini peristiwa-peristiwa yang terjadi menunjukkan perkembangan ke 

arah penyelesaian. 

Penyelesaian adalah tahap akhir suatu cerita rekaan. Dalam tahap ini 

semua masalah dapat diuraikan, kesalahpahaman diselesaikan, rahasia dibuka. 

Ada dua macam penyelesaian yaitu terbuka dan tertutup. Penyelesaian terbuka 

adalah bentuk penyelesaian cerita yang diserahkan kepada pembaca. Penyelesaian 

tertutup adalah bentuk penyelesaian cerita yang diberikan oleh sastrawan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alur atau 

plot adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa 

sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu 

cerita. Tahapan tersebut yaitu pengenalan, konflik, komplikasi, klimaks, peleraian, 

dan penyelesaian. 

2.2.1.2.3. Tokoh dan Penokohan  

Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita rekaan 

sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita, sedangkan cara sastrawan 

menampilkan tokoh tersebut disebut penokohan (Aminuddin 2009 : 79). 

Sementara Wiyatmi (2006 : 30) berpendapat bahwa tokoh adalah pelaku yang 

terdapat dalam sebuah cerita fiksi. Tokoh dalam fiksi merupakan ciptaan 

pengarang, meskipun dapat juga merupakan gambara ndari orang-orang yang 

hidup di alam nyata. 

Ditinjau dari peranan dan keterlibatan dalam cerita, Aminuddin (2009 : 79-

80) membedakan tokoh atas tokoh inti atau tokoh utama dan tokoh tambahan atau 
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tokoh pembantu. Seorang tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita 

disebut tokoh inti atau tokoh utama, sedangkan tokoh yang memiliki peranan 

tidak penting karena pemunculannya hanya melengkapi, melayani, mendukung 

pelaku utama disebut tokoh tambahan atau tokoh pembantu. 

Dilihat dari watak yang dimiliki tokoh, dibedakan atas tokoh protagonis 

dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang wataknya disukai oleh 

pembacanya. Biasanya watak tokoh seperti ini adalah watak yang baik dan positif, 

seperti dermawan, jujur, rendah hati, pembela, dan setia kawan. Tokoh antagonis 

adalah tokoh yang dibenci oleh pembacanya. Tokoh ini biasanya digambarkan 

sebagai tokoh yang berwatak buruk dan negatif seperti pendendam, pembohong, 

menghalalkan segala cara, sombong, iri, dan ambisi (Aminuddin 2009 : 80). 

Dalam menentukan siapa tokoh utama dan siapa tokoh tambahan dalam 

suatu cerpen, pembaca dapat menentukannya dengan jalan melihat keseringan 

pemunculannya dalam suatu cerita. Selain itu dapat juga ditentukan lewat 

petunjuk yang diberikan oleh pengarangnya. Tokoh utama pada umumnya 

merupakan tokoh yang sering diberi komentar dan dibicarakan oleh 

pengarangnya, sedangkan tokoh tambahan hanya dibicarakan ala kadarnya. Selain 

itu lewat judul cerita juga dapat ditentukan siapa tokoh utamanya (Aminuddin 

2009 : 80). 

Suharianto (2005 : 20) memberi pengertian bahwa penokohan ialah 

pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahirnya maupun batinnya yang 

dapat berupa pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat istiadat, dan 

sebagainya. Seorang pengarang seringkali memberikan penjelasan kepada 
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pembaca secara langsung tentang sifat dan kebiasaan tokoh tersebut. Hal tersebut 

bisa dilihat dari kebiasaannya sehari-hari dari tingkah laku, sifat, dan 

perkataannya. 

Sudjiman (1991 :23) mengemukakan bahwa penyajian watak tokoh dan 

pencitraan tokoh disebut penokohan. Dalam cerita rekaan pengarang tidak hanya 

memaparkan watak tokohnya saja, tetapi dapat juga menambahkan komentar 

tentang watak tersebut. 

Dalam cerita fiksi penokohan erat kaitannya dengan alur, sebab sebuah 

alur yang meyakinkan terletak pada gambaran watak-watak yang mengambil 

bagian di dalamnya. Peristiwa-peristiwa cerita yang didukung oleh pelukisan 

watak-watak tokoh dalam suatu rangkaian alur itu menceritakan manusia dengan 

berbagai persoalan dalam kehidupannya. Dengan demikian, penokohan adalah 

pelukisan tokoh/pelaku cerita melalui sifat-sifat, sikap, dan tingkah lakunya dalam 

cerita (Zulfahnur 1997 : 29). 

Dalam memahami watak tokoh, pembaca dapat menelusurinya dengan 

mencermati: (1) tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya; (2) 

gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan kehidupannya 

maupun caranya berpakaian; (3) menunjukkan bagaimana perilakunya; (4) 

melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri; (5) memahami 

bagaimana jalan pikirannya; (6) melihat bagaimana tokoh lain berbicara 

dengannya; (7) melihat bagaimana tokoh lain memberikan reaksi terhadapnya; 

dan (8) melihat tokoh itu dalam mereaksi tokoh yang lainnya (Aminuddin 2009 : 

80-81). 
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Sudjiman (2009 : 23-24) membagi metode penyajian watak tokoh atau 

metode penokohan, yaitu: (1) metode analitis atau metode langsung yaitu 

pengarang mengisahkan watak tokoh dengan menyisipkan komentar setuju atau 

tidaknya akan watak tokoh tersebut. Jadi di dalam cerita pengarang tidak hanya 

memaparkan watak tokohnya tetapi juga menambahkan komentar tentang watak 

tersebut; (2) metode ragaan atau metode tak langsung atau metode dramatik yaitu 

pengarang menggambarkan watak tokoh melaui percakapan, pikiran, dan tingkah 

laku tokoh yang disajikan pengarang, bahkan juga dilihat dari penampilan 

fisiknya serta gambaran lingkungan tempat tinggal tokoh; (3) metode kontekstual 

yaitu pengarang menggambarkan watak tokoh melalui bahasa yang digunakan 

tokoh yaitu dengan bahasa istilah atau kiasan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, tokoh dan penokohan adalah 

pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi yang melukisan gambaran yang jelas 

berupa tingkah laku, perkataan tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah 

cerita 

2.2.1.2.4. Latar (Setting) 

Latar atau setting adalah situasi tempat, ruang, dan waktu terjadinya cerita. 

Tercakup di dalamnya lingkungan geografis, rumah tangga, pekerjaan, benda-

benda yang berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa cerita waktu, suasana, 

dan periode sejarah (Zulfahnur 1997 : 37).  

Baribin (1985 : 63) mengemukakan bahwa latar (setting) adalah 

lingkungan tempat peristiwa terjadi berupa tempat atau ruang yang dapat diamati, 
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misalnya di kampus, di sebuah puskemas, di Paris, dan sebagainya. Selain itu, 

waktu juga merupakan latar (setting) sebuah cerita. 

Hudson (dalam Sudjiman 1991 : 44) membagi latar menjadi dua bagian 

yaitu latar sosial dan latar fisik (material). Latar sosial mencakup penggambaran 

keadaan masyarakat, kelompok-kelompok sosial dan sikapnya, adat kebiasaan, 

cara hidup, bahasa, dan lain-lain yang melatari peristiwa. Adapun yang dimaksud 

dengan latar fisik adalah tempat dalam bentuk fisiknya, yaitu bangunan, daerah, 

dan sebagainya.  

Fungsi latar menurut Sudjiman (2009 : 46) adalah: (1) memberikan 

informasi tentang situasi (ruang dan tempat) sebagaimana adanya; (2) proyeksi 

keadaan batin para tokoh; (3) metafor dari keadaan emosional dan spiritual tokoh; 

dan (4) pencipta suasana. Selain itu, Suharianto (1982 : 33) menambahkan 

kegunaan latar atau setting dalam cerita biasanya bukan hanya sekadar sebagai 

petunjuk kapan dan di mana cerita itu terjadi, melainkan juga sebagai tempat 

pengambilan nilai-nilai yang ingin diungkapkan pengarang melalui cerita tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, latar atau setting adalah tempat, 

waktu, dan suasana terjadinya peristiwa yang dijadikan latar belakang penceritaan 

oleh pengarang dalam membangun keutuhan makna cerita. 

2.2.1.2.5. Sudut Pandang 

Menurut Sudjiman (1991 : 71) mengemukakan sudut pandang adalah 

tempat pencerita dalam hubungannya dengan cerita, dari sudut mana pencerita 

menyampaikan ceritanya, sedangkan Siswanto (2008 : 71) berpendapat bahwa 

sudut pandang adalah tempat sastrawan memandang ceritanya. Dari tempat itulah 
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sastrawan bercerita tentang tokoh, peristiwa, tempat, waktu dengan gayanya 

sendiri.  

Sudut pandang dibedakan atas sudut pandang orang pertama dan orang 

ketiga. Masing-masing sudut pandang tersebut kemudian dibagi lagi menjadi: (1) 

sudut pandang first person central atau akuan sertaan, cerita disampaikan oleh 

tokoh utama. Karena cerita dilihat dari sudut pandangnya, maka dia memakai kata 

ganti aku; (2) sudut pandang first person peripheral atau akuan taksertaan, terjadi 

ketika pencerita adalah tokoh pembantu yang hanya muncul di awal dan di akhir 

cerita; (3) sudut pandang third person omniscent atau diaan mahatahu, pencerita 

berada di luar cerita dan menjadi pengamat yang mengetahui banyak hal; (4) 

sudut pandang third person limited atau diaan terbatas, hanya tahu dan 

menceritakan tokoh yang menjadi tumpuan cerita saja. Penggunaan sudut pandang 

ini jarang ditemui karena dengan detil tokoh yang terbatas, cerita menjadi tidak 

hidup (Wiyatmi 2006 : 41). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sudut pandang 

adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana 

pengarang memandang ceritanya. 

2.2.1.2.6. Gaya Bahasa 

Wiyatmi (2006 : 42) berpendapat bahwa gaya bahasa merupakan cara 

pengungkapan seorang yang khas bagi seorang pengarang, sedangkan Baribin 

(1985 : 64) mengemukakan gaya bahasa yang dimaksud di sini adalah tingkah 

laku pengarang dalam menggunakan bahasa. Tingkah laku berbahasa ini 

merupakan sarana sastra yang amat penting. 
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Gaya bahasa mencerminkan citarasa dan karakteristik personal, bersifat 

personal, milik perseorangan, sehingga setiap pengarang memiliki gaya bahasanya 

sendiri-sendiri yang khas (Zulfahnur 1997 : 39). Dalam karya sastra seperti novel, 

cerpen ataupun puisi gaya bahasa mempunyai fungsi (1) memberi warna pada 

karangan sehingga gaya bahasa mencerminkan ekspresi individual; (2) alat 

melukiskan suasana cerita dan mengintensifkan penceritaan.  

Baribin (1985 : 70-71) mengemukakan bahwa kesusastraan Indonesia 

dikenal bermacam-macam gaya bahasa, yaitu: 

a. Metafora, yaitu membandingkan sebuah benda dengan benda lainnya. 

Contoh: Ia memang lintah darat. 

b. Personifikasi, yaitu mengungkapkan suatu benda dengan membandingkannya 

dengan tingkah laku manusia. Contoh : ketika terbit fajar, burung-burung 

menyanyi riang menyambut sinar pagi yang cerah. 

c. Hiperbola, yaitu suatu perbandingan atau perlambangan yang dilebih-

lebihkan atau dibesar-besarkan. Contoh : banjir darah terjadi di kampung 

seberang ketika kedua suku itu baku hantam. 

d. Litotes, yaitu menyebutkan sesuatu dengan mengurangi/ memperkecil 

kenyataan yang ada dengan maksud merendahkan diri untuk menghormati 

lawan bicara. Contoh: silakan singgah ke gubuk kami (gubuk di sini 

dimaksudkan rumah). 

e. Eufemisme, yaitu gaya bahasa kesopanan untuk menghaluskan rasa bahasa 

yang dirasa kasar. Contoh: maaf, permisi ke belakang sebentar (ke toilet). 
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f. Ironi, yaitu diucapkan mengandung arti sebaliknya. Contoh: sedap sekali 

masakanmu (yang dimaksudkan adalah masakan yang hambar). 

Menurut Nurgiyantoro (1998 : 290) aspek yang membangun gaya bahasa 

seorang pengarang meliputi (1) unsur leksikal yaitu mengacu pada pengertian 

penggunaan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih oleh pengarang berkaitan 

dengan diksi; (2) unsur gramatikal yaitu unsur yang menyaran pada pengertian 

struktur kalimat; (3) retorika yaitu suatu cara penggunaan bahasa untuk 

memperoleh efek estetis yang dapat diperoleh dari kreativitas pengungkapan 

bahasa yaitu bagaimana pengarang menyiasati bahasa sebagai sarana untuk 

mengungkapkan gagasannya; dan (4) kohesi yaitu bagian kalimat yang satu 

dengan yang lainnya terdapat hubungan yang bersifat mengaitkan antarbagian 

kalimat atau antarkalimat iru. Untuk mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh 

tiap bagian kalimat, tiap kalimat, atau tiap alinea yang dimaksudkan untuk 

mendukung gagasan itu haruslah dihubungkan satu dengan yang lain. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa 

adalah cara seorang pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan 

media bahasa yang indah dan yang sengaja diharmonis serta mampu 

menghidupkan suasana yang dapat menyentuh emosi pembaca. 

2.2.1.2.7. Amanat 

Siswanto (2008 : 76) mengatakan bahwa amanat adalah gagasan yang 

mendasari karya sastra dan dijadikan pesan yang ingin disampaikan pengarang 

kepada pembaca atau pendengar. Di dalam karya sastra modern amanat ini 

biasanya tersirat, di dalam karya sastra lama pada umumnya amanat tersurat. 
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Amanat adalah suatu ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh 

pengarang kepada pembacanya, baik disampaikan secara eksplisit maupun 

implisit. Selain itu, amanat dapat pula berupa suatu jalan keluar dari suatu 

persoalan yang terdapat dalam cerita (Sudjiman 1992 : 57). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, amanat adalah ajaran atau pesan 

yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. 

2.2.2. Hakikat Menyimak 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian menyimak, tujuan 

menyimak, dan jenis-jenis menyimak. 

2.2.2.1. Pengertian Menyimak 

Anderson (dalam Tarigan 1987 : 28) menyatakan bahwa menyimak 

sebagai proses besar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan 

lambang-lambang lisan. Pembelajaran menyimak melibatkan indera pendengaran 

dan penglihatan serta menuntut adanya konsentrasi. Setelah mengenal bahan 

simakan, hal yang kemudian lakukan adalah menuangkan hasil simakan tersebut 

menjadi sebuah informasi yang dapat dipahami maksudnya. 

Menyimak memiliki makna mendengarkan atau memperhatikan baik-baik 

apa yang dikatakan orang lain. Jelas faktor kesengajaan dalam kegiatan menyimak 

cukup besar, lebih besar daripada mendengarkan karena dalam kegiatan 

menyimak ada usaha memahami apa yang disimaknya sedangkan dalam kegiatan 

mendengarkan tingkatan pemahaman belum dilakukan (Sutari, dkk 1997 : 17). 

Hermawan (2012 : 1) mengemukakan bahwa menyimak berbeda dengan 

mendengar. Menyimak bersifat aktif, sedangkan mendengar bersifat pasif, 
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spontan, dan tidak selektif. Menyimak tidak hanya merupakan aktifitas 

mendengarkan tetapi merupakan sebuah proses memilih dari sekian banyak 

rangsangan di sekitar kita. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

menyimak adalah mendengarkan lambang-lambang bunyi bahasa yang dilakukan 

dengan sengaja dan penuh perhatian disertai pemahaman dan apresiasi untuk 

memperoleh pesan, informasi, menangkap isi, dan merespon makna yang 

terkandung di dalamnya. 

2.2.2.2. Tujuan Menyimak 

Menurut Logan (dalam Tarigan 1987:56), tujuan menyimak beraneka 

ragam, antara lain: (1) menyimak untuk belajar, yaitu untuk memperoleh 

pengetahuan dari ujaran pembicara; (2) menyimak untuk menikmati keindahan 

audial, yaitu menyimak dengan menekankan pada penikmatan terhadap sesuatu 

dari materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan; (3) menyimak untuk 

mengevaluasi, yaitu menyimak dengan maksud agar dia menilai apa yang 

disimak; (4) menyimak untuk mengapresiasi materi simakan, yaiitu menyimak 

agar dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya; (5) menyimak 

untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri. Orang menyimak dengan maksud 

agar dapat mengkomunikasikan ide, gagasan, maupun perasaannya kepada orang 

lain dengan lancar dan tepat; (6) menyimak dengan maksud dan tujuan dapat 

membedakan bunyi-bunyi dengan tepat; (7) menyimak untuk memecahkan 

masalah secara kreatif dan analisis; dan (8) menyimak untuk meyakinkan dirinya 

terhadap suatu masalah atau pendapat yang diragukan. 
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Selain itu, Hunt (dalam Tarigan 1987 : 55) juga berpendapat tentang 

tujuan menyimak antara lain: (1) menyimak untuk memperoleh informasi (2) 

menyimak agar menjadi lebih efektif dalam hubungan antarpribadi dalam 

kehidupan sehari-hari (3) menyimak untuk mengumpulkan data (4) menyimak 

agarmendapatkan responsi yang tepat terhadap segala sesuatu yang didengar. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan menyimak adalah 

untuk mendapatkan informasi, untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman, 

serta untuk mendapatkan hiburan. 

2.2.2.3. Jenis-Jenis Menyimak 

Tarigan (1987 : 23-33) mengklasifikasikan jenis menyimak sebagai 

berikut. 

2.2.2.3.1. Menyimak Ekstensif 

Menyimak ekstensif adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang 

lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Penggunaan yang paling dasar 

adalah mengungkap atau mengingat kembali bahan yang telah dikenal atau 

diketahui dalam suatu lingkungan baru dengan cara yang baru. Menyimak 

ekstensif memberi kesempatan dan kebebasan bagi para siswa untuk mendengar 

dan menyimak butir-butir kosa kata dan struktur-struktur yang masih asing atau 

baru baginya yang terdapat dalam arus ujaran yang berada dalam jangkauan dan 

kapasitas untuk menanganinya. 

2.2.2.3.2. Menyimak Intensif 

Menyimak intensif diarahkan pada suatu kegiatan yang jauh lebih 

diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Salah satu cara yang sangat 
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sederhana utnuk melatih jenis menyimak ini adalah menyuruh siswa menyimak 

tanpa teks tulis, dengan cara sekali atau dua kali, kemudian memberikan kepada 

mereka suatu bagian yang mengandung beberapa penghubung kalimat dan 

memberikan kepada mereka teks-teks tertulis dengan mengosongkan tempat 

penghubung-penghubung kalimat itu berada. Tugas mereka adalah mengisinya 

tanpa menyimak pada pita rekaman lagi. 

2.2.2.3.3. Menyimak Sosial 

Menyimak sosial (social listening) atau menyimak konversasional 

(conversasional listening) biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial 

tempat orang-orang bercengkerama mengenai hal-hal yang menarik perhatian 

semua orang dan saling mendengarkan satu sama lain untuk membuat responsi 

yang pantas dan memperlihatkan perhatian yang wajar terhadap apa yang 

dikemukakan oleh seorang rekan. 

2.2.2.3.4. Menyimak Sekunder 

Menyimak sekunder (secondary listening) adalah menyimak secara 

kebetulan dan secara ekstensif, misalnya menyimak musik yang mengiringi ritme 

atau tarian rakyat, menikmati musik sementara ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

tertentu misalnya melukis, membuat sketsa, dll. 

2.2.2.3.5. Menyimak Estetik/ Apresiatif 

Menyimak estetik (aestetic listening) ataupun yang disebut juga menyimak 

apresiatif (appreciational listening) adalah menyimak sebuah karya misalnya 

menyimak musik, puisi, prosa atau drama yang dibacakan. 
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2.2.2.3.6. Menyimak Kritis 

Menyimak kritis (critical listening) adalah menyimak yang di dalamnya 

terlihat kekurangannya serta ketidaktelitiannya yang akan diamati, misalnya 

menyimak untuk memahami makna petunjuk konteks, menyimak kebiasaan 

ujaran yang tepat, kata, pemakaian kata dan unsur kalimat lainnya, dll. 

Berdasarkan pengklasifikasian jenis menyimak dapat disimpulkan bahwa 

menyimak cerpen termasuk dalam menyimak estetik/ apresiatif. Menyimak 

cerpen dilakukan dengan mengapresasi unsur intrinsik cerpen sehingga 

berdasarkan pengklasifikasian jenis menyimak di atas termasuk jenis menyimak 

estetik/ apresiatif.  

2.2.3. Hakikat Menyimak Cerpen 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian menyimak cerpen dan 

tahapan dalam menyimak cerpen. 

2.2.3.1. Pengertian Menyimak Cerpen 

Menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian disertai 

pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh pesan dan informasi 

serta menanggapi hal yang telah disimak dan diharapkan memperoleh inspirasi 

yang dapat melahirkan inspirasinya. 

Cerpen adalah karangan prosa yang menceritakan tentang suatu alur cerita 

yang memiliki tokoh cerita dengan alur cerita yang singkat. 

Jadi, menyimak cerpen adalah kegiatan mendengarkan cerita pendek 

dengan penuh perhatian disertai pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk 
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memperoleh pesan dan informasi serta menanggapi hal yang terkandung di dalam 

cerpen yang telah disimak dan diharapkan memperoleh inspirasi yang dapat 

melahirkan inspirasinya. 

2.2.3.2. Tahapan dalam Menyimak Cerpen 

Dalam proses menyimak, menyimak dilakukan secara bertahap. Tahap-

tahap ini sangat mempengaruhi hasil menyimak. Tahap-tahap tersebut yaitu (1) 

penerimaan, menyimak dimulai dengan penerimaan pesan-pesan yang dikirim 

pembicara baik yang besifat verbal maupun nonverbal. Dalam menyimak cerpen, 

siswa diminta memperhatikan pembacaan cerpen baik audio maupun visual 

berupa ekspresi dari pembaca cerpen; (2) pemahaman, pada tahap ini berupaya 

mengetahui siapa dan apa yang dimaksudkan oleh pembicara dengan cara 

mempelajari emosi-emosinya. Dalam menyimak cerpen, pemahaman sangat 

penting untuk mengetahui isi cerpen yang disimaknya; (3) pengingatan, selama 

proses menyimak kita perlu mengingat berbagai pesan yang disampaikan dalam 

bahan simakan. Dalam menyimak cerpen, siswa membutuhkan konsentrasi penuh 

untuk mengingat apa yang disampaikan oleh pembaca cerpen sehingga dapat 

dengan mudah dalam menentukan unsur intrinsik cerpen; (4) pengevaluasian, 

terdiri atas penilaian dan pengkritisian pesan; (5) penanggapan, tanggapan ini 

merupakan umpan balik yang menginformasikan bahwa kita mengirim balik 

kepada pembicara bagaiman kita merasakan dan apa yang kita pikirkan tentang 

pesan-pesan pembicara. Dalam menyimak cerpen, tahap penanggapan merupakan 

proses untuk memulai menentukan unsur intrinsik cerpen (Hermawan 2012 : 36 - 

42). 
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2.2.3.3. Hal – Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menyimak Cerpen 

Menyimak dengan baik menuntut perhatian, pemikiran, penelaran, 

penafsiran, dan imajinasi dari sang penyimak. Penyimak harus memproyeksikan 

diri ke dalam isi simakan dan berupaya memahaminya Tarigan (1997 : 79). Hal – 

hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak cerpen yaitu (1) konsentrasi 

merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan menyima. Hal-hal yang 

berkaitan dengan isi cerpen perlu ditelaah dan dicermati dengan baik; (2) mencatat 

hal – hal penting berkaitan dengan unsur intrinsik cerpen. Hal ini bertujuan 

mencegah hal – hal yang terlewatkan pada cerpen yang disimak; (3) mencari 

petunjuk nonverbal yaitu gaya, mimik, gerak – gerik, dan gerakan pembaca 

cerpen dapat membantu dalam memahami isi cerpen; (4) bertindak responsif, 

yaitu penyimak harus bertanya kepada diri sendiri keinginan yang dikehendaki 

atau dituntut oleh pembicara; (5) bersikap analitis yaitu menganalisis bahan 

simakan berkaitan dengan unsur intrinsik cerpen yaitu menganalisis tema, alur, 

tokoh dan penokohan, latar (setting), sudut pandang, gaya bahasa, serta amanat; 

(6) mencegah gangguan yang mengganggu proses menyimak cerpen. 

2.2.4. Hakikat Pembelajaran Menyimak Cerpen 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai tujuan pembelajaran menyimak 

cerpen, pemilihan materi menyimak cerpen, kriteria pemilihan cerpen, dan 

penilaian pembelajaran menyimak cerpen. 

2.2.4.1. Tujuan Pembelajaran Menyimak Cerpen 

Tujuan pembelajaran sastra khususnya pembelajaran menyimak cerpen 

adalah terwujudnya kemampuan siswa untuk mengapresiasi sastra khususnya 
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cerpen secara memadai. Tujuan tersebut walaupun bersifat umum telah memberi 

arah terhadap tujuan yang lebih khusus dan operasional. Kejelasan tujuan 

pembelajaran sastra khususnya cerpen sangat penting sebab akan memberikan 

pedoman bagi pemilihan bahan  yang sesuai. Pemilihan bahan pembelajaran dan 

bahan yang akan diteskan harus menopang tercapainya tujuan yaitu membimbing 

dan meningkatkan kemampuan mengapresiasi sastra siswa (Nurgiyantoro 2001 : 

293). 

2.2.4.2. Pemilihan Materi/ Bahan Pembelajaran Menyimak Cerpen 

Pemilihan materi pembelajaran menyimak cerpen sepenuhnya diserahkan 

pada guru. Namun ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebagai 

dasar pedoman untuk memilih materi pembelajaran yang berkaitan dengan 

apresiasi siswa. Pemilihan materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kemampuan siswa. Oleh karena itu, karya sastra yang disajikan berdasarkan 

tingkat kesukaran siswa. Tanpa adanya kesesuaian siswa dan bahan yang akan 

diajarkan, pelajaran dikatakan belum berhasil. 

Materi pembelajaran merupakan suatu yang disajikan oleh guru untuk 

diolah dan kemudian dipahami oleh siswa dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, materi pembelajaran 

merupakan salah satu unsur atau komponen yang penting artinya untuk mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran materi pembelajaran terdiri atas fakta-fakta, 

generalisasi, konsep, hukum/aturan, dan sebagainya yang terkandung dalam mata 

pelajaran (Ibrahim dan Syaodih 2003 : 100). 
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Secara garis besar  bahan pembelajaran sastra dapat dibedakan dalam dua 

golongan, yaitu: (1) bahan apresiasi tak langsung berfungsi untuk menunjang 

berhasilnya pengajaran apresiasi yang bersifat langsung. Bahan apresiasi tak 

langsung menyaran pada bahan pengajaran yang bersifat teoretis dan sejarah yaitu 

teori sastra dan sejarah sastra; (2) bahan apresiasi langsung mengarahkan pada 

pengertian bahwa siswa langsung dihadapkan pada berbagai jenis karya sastra. 

Siswa secara kritis dibimbing untuk memahami, mengenali berbagai unsurnya 

yang khas, menunjukkan kaitan diantara berbagai unsur yang semuanya tercakup 

dalam wadah apresiasi (Nurgiyantoro 2001 : 293). 

Berdasarkan pemilihan materi pembelajaran menyimak cerpen hendaknya 

dibutuhkan perencanaan pemilihan cerpen untuk bahan yang akan digunakan 

dalam menyimak cerpen. Pemilihan cerpen dimaksudkan agar siswa bisa 

menikmati cerpen yang akan disimak dan sesuai dengan materi pembelajaran 

menyimak cerpen serta hasil yang akan dicapai maksimal. 

Nurgiyantoro (2001 : 214-215) mengemukakan bahwa pembelajaran 

menyimak di sini diartikan sebagai pembelajaran yang menguji kemampuan 

menangkap dan memahami bahasa lisan. Oleh karena itu, bahan kebahasaan yang 

sesuai tentulah berupa wacana. Dalam pembelajaran menyimak cerpen, cerpen 

berperan sebagai wacana karena cerpen memuat informasi yang merupakan 

bagian dari wacana. Pemilihan cerpen sebagai bahan untuk tes kemampuan 

menyimak hendaknya juga mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:  
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a. Tingkat Kesulitan Cerpen 

Tingkat kesulitan cerpen  ditinjau dari faktor kosa kata dan struktur yang 

digunakan. Jika kosa kata yang digunakan sulit, bermakna ganda, dan abstrak, 

cerpen tersebut termasuk cerpen yang tinggi tingkat kesulitannya. Cerpen 

yang baik untuk digunakan dalam tes kemampuan menyimak adalah cerpen 

yang tidak terlalu sulit atau sebaliknya terlalu mudah. 

b. Isi dan Cakupan Cerpen 

Isi dan cakupan cerpen biasanya mempengaruhi tingkat kesulitan cerpen. Jika 

isi atau cakupan cerpen itu sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa atau 

sesuai dengan bidang yang dipelajari, hal itu akan mempermudah cerpen yang 

bersangkutan. Cerpen yang akan diteskan hendaknya berisi hal-hal yang 

bersifat netral sehingga sangat memungkinkan adanya kesamaan pandangan 

terhadap isi. 

c. Jenis Cerpen 

Cerpen yang digunakan untuk tes kemampuan menyimak cerpen perlu 

dibatasi panjang cerpen yang akan diujikan, yang paling penting adalah dari 

segi validitas tes itu terpenuhi. Artinya tes itu benar-benar mampu 

mengungkap kemampuan menangkap dan memahami bahasa lisan. 

2.2.4.3. Penilaian Pembelajaran Menyimak Cerpen 

Pembelajaran bahasa Indonesia dalam Kurikulum Satuan Pendidikan tahap 

evaluasi dilakukan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Demikian halnya 

dengan penilaian keterampilan menyimak cerpen, dilakukan melalui penilaian 
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proses dan penilaian hasil. Penilaian hasil hanya merujuk pada hasil simakan 

siswa berupa respon atau jawaban-jawaban terhadap pertanyaan, sedangkan 

penilaian terhadap proses dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian 

yang dirancang guru. 

Penilaian tingkatan tes kemampuan menyimak menurut Nurgiyantoro 

(2001: 219-225) sebagai berikut.  

2.2.4.3.1. Tes Kemampuan Menyimak Tingkat Ingatan 

Tes kemampuan menyimak pada tingkat ingatan sekadar menuntut siswa 

untuk mengingat fakta atau menyebutkan kembali fakta-fakta yang terdapat di 

dalam cerpen yang telah diperdengarkan. Fakta tersebut bisa berupa nama, 

peristiwa, angka, tanggal, tahun, dan sebagainya. Bentuk tes yang dipergunakan 

dapat tes bentuk objektif isian singkat atupun pilihan ganda. 

2.2.4.3.2. Tes Kemampuan Menyimak Tingkat Pemahaman 

Tes kemampuan menyimak pada tingkat pemahaman menuntut siswa 

untuk dapat memahami cerpen yang diperdengarkan. Kemampuan pemahaman 

yang dimaksud terhadap isi cerpen, hubungan antaride, antarfaktor, 

antarperistiwa, hubungan sebab akibat, dan sebagainya. Akan tetapi, kemampuan 

pada tingkat pemahaman belum kompleks benar, belum menuntut kerja kognitif 

tingkat tinggi. 

2.2.4.3.3. Tes Kemampuan Menyimak Tingkat Penerapan 

Butir tes pada tingkat penerapan adalah butir tes yang terditi atas 

pernyataan yang diperdengarkan dan gambar-gambar sebagai alternatif jawaban 
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yang terdapat di dalam lembar tugas. Siswa diperdengarkan sebuah cerpen satu 

kali dan tugas siswa adalah memilih diantara beberapa gambar yang disediakan 

sesuai dengan cerpen. 

2.2.4.3.4. Tes Kemampuan Menyimak Tingka Analisis 

Tes kemampuan menyimak pada tingkat analisis pada hakikatnya juga 

merupakan tes untuk memahami informasi dalam tes yang diteskan. Akan tetapi, 

untuk dapat memahami informasi siswa dituntut untuk kerja analisis. Tanpa 

melakukan kerja analisis, jawaban yang tepat secara pasti belum dapat ditentukan. 

Dengan demikian, butir tes tingkat analisis lebih kompleks dan sulit daripada 

tingkat pemahaman. 

2.2.5. Hakikat Model Pembelajaran Think-Pair-Share 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai langkah-langkah model 

pembelajaran Think-Pair-Share, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran 

Think-Pair-Share. 

2.2.5.1. Langkah – Langkah Model Pembelajaran Think-Pair-Share  

Model yang sederhana namun sangat bermanfaat ini dikembangkan 

pertama kali oleh Frank Lyman dari University of Maryland (Huda 2013 : 132).  

Arends (dalam Trianto (2007 : 61) berpendapat bahwa Think-Pair-Share 

merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi 

kelas. Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan 

pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang 
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digunkana dalam Think-Pair-Share dapat memberi siswa lebih banyak waktu 

berpikir untuk merespon dan saling membantu. 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model Think-Pair-Share 

menurut (Suprijono 2011 : 91) sebagai berikut. 

Langkah 1 : Berpikir (Thinking) 

Pembelajaran diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau 

isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh peserta didik. 

Guru memberi kesempatan pada mereka untuk memikirkan 

jawabannya. 

Langkah 2 : Berpasangan (Pairing) 

Pada tahap ini guru meminta peserta didik berpasang-pasangan. 

Beri kesempatan kepada pasangan-pasangan untuk berdiskusi. 

Diharapkan diskusi ini dapat memperdalam makna dari jawaban 

yang telah dipikirkannya melalui intersubjektif dengan 

pasangannya. 

Langkah 3 : Berbagi (Sharing) 

 Hasil diskusi intersubjektif pada tiap-tiap pasangan dibicarakan 

dengan pasangan seluruh kelas. Dengan kegiatan ini diharapkan 

terjadi tanya jawab yang mendorong pada pengonstruksian 

pengetahuan secara integratif. Peserta didik dapat menemukan 

struktur dari pengetahuan yang dipelajarinya. 

2.2.5.2. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Think-Pair-Share 

Kelebihan model pembelajaran Think-Pair-Share adalah: 
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1) membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tinggi dan kreatif 

2) pembelajaran di kelas menjadi hidup karena terjadi komunikasi antara 

siswa dan guru 

3) siswa lebih mandiri dalam pembelajaran 

4) siswa dilatih untuk berpendapat dalam suatu diskusi 

5) siswa memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

dengan seluruh siswa 

Kekurangan model pembelajaran Think-Pair-Share adalah: 

1) jumlah siswa yang ganjil berdampak pada saat pembentukan kelompok 

2) jumlah kelompok yang terbentuk banyak sehingga membutuhkan waktu 

yang lama mempresentasikan hasil diskusi 

3) sulit diterapkan pada sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya rendah 

2.2.6. Hakikat Media Pembelajaran Audiovisual 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengertian media pembelajaran 

dan pengertian media pembelajaran audiovisual. 

2.2.6.1. Pengertian Media Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu 

sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai 

salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan 

terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan 

berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari 

sistem pembelajaran (Daryanto 2010 : 28). 
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Media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam proses belajar 

mengajar yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mencapai 

proses dan hasil intruksional secara efektif dan efisien (Rohani 1997 : 4). 

Hamalik (1980 : 22) berpendapat bahwa media pendidikan digunakan 

dalam rangka hubungan(komunikasi) dalam pengajaran antara guru dan siswa. 

Pada dasarnya media pendidikan merupakan suatu perantara (medium, media) dan 

digunkan dalam rangka pendidikan. Selain itu, media pendidikan mengandung 

aspek-aspek sebagai alat dan sebagai teknik yang sangat erat dengan metode 

pengajaran. 

Media pembelajaran sangat membantu berlangsungnya belajar mengajar di 

kelas. Uno (2008 : 65) mengatakan bahwa media pembelajaran adalah alat yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pengajar atau 

instruktur kepada peserta belajar. Oleh karena itu, dalam pembelajarannya 

diperlukan media yang dapat membantu meningkatkan suasana belajar. 

Media dapat membantu guru untuk menarik perhatian siswa terhadap 

matei yang disajikan, mengurangi bahkan menghilangkan verbalisme, membantu 

siswa untuk memperoleh pengalaman belajar, dan terjadi kontak langsung antara 

siswa dan guru (Subana dan Sunarti 2009 : 291). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran di sekolah. 
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2.2.6.2. Pengertian Media Pembelajaran Audiovisual 

Media audiovisual merupakan salah satu media yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran menyimak. Media ini dapat menambah minat siswa dalam 

belajar karena siswa dapat menyimak sekaligus menyimak gambar. 

Djamarah dan Zain (2006 : 124) menjelaskan bahwa media audiovisual 

adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini 

terdiri atas beberapa media, yaitu (1) media audiovisual diam, yaitu media yang 

menampilkan suara dan gambar seperti film bingkai suara (sound slide), film 

rangka suara dan cetak suara.; (2) media audiovisual gerak, yaitu media yang 

dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan 

video-cassette. 

Pendapat lain menurut Suleiman (1981 : 11) adalah media audiovisual 

merupakan media yang “audible” artinya dapat didengar dan media yang “visible” 

artinya dapat dilihat. Media audiovisual itu dapat membuat komunikasi menjadi 

efektif. 

Media audiovisual adalah media yang mengandung unsur suara dan juga 

memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, film, dan 

sebagainya (Hamdani 2011 : 245). 

Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa media audiovisual 

adalah media yang diproyeksikan dan dapat menampilkan unsur suara dan gambar 

yang bergerak atau media yang dapat dilihat dan didengar. 
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2.2.7. Penerapan Model Pembelajaran Think-Pair-Share dengan Media 

Audiovisual dalam Pembelajaran Menyimak Cerpen 

Kegiatan menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share 

dengan media audiovisual langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) siswa diminta 

menyimak cerpen pada video pembacaan cerpen yang sudah disiapkan oleh guru. 

Video pembacaan cerpen dipilih yang menarik perhatian siswa. Dengan pemilihan 

cerpen yang menarik membuat siswa lebih serius dalam menyimak. Hal tersebut 

bertujuan agar siswa tidak jenuh dalam menyimak cerpen; (2) siswa secara 

individu siswa menentukan unsur intrinsik cerpen. Pada tahap ini siswa diberi 

kesempatan untuk berpikir mandiri dalam menentukan unsur intrinsik cerpen, 

tahap ini disebut tahap think (berpikir) (3) siswa diminta berpasangan dengan 

teman satu bangku untuk mendiskusikan unsur intrinsik yang mereka temukan. 

Pada tahap ini siswa dilatih untuk berpendapat dan menghargai pendapat. Siswa 

bisa saling membantu dan saling melengkapi unsur intrinsik cerpen berdasarkan 

cerpen yang disimak. Pada tahap ini disebut tahap pair (berpasangan); (4) 

perwakilan dari masing-masing pasangan mempresentasikan hasil diskusinya 

kepada teman satu kelasnya. Hal ini bertujuan agar semua siswa mengetahui 

persamaan dan perbedaan dari jawaban teman satu kelas. Tahap ini disebut tahap 

share (berbagi). 

2.3. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pembelajaran menyimak cerpen 

masih ditemukan berbagai hambatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu  rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran menyimak cerpen, 
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kurangnya konsentrasi siswa dalam kegiatan menyimak, siswa merasa bosan 

disebabkan bahan simakan yang kurang menarik., rendahnya kemampuan siswa 

dalam menentukan unsur intrinsik cerpen. Hal ini disebabkan karena guru masih 

menyampaikan materi secara lisan dan selalu menggunakan metode ceramah 

dengan komunikasi satu arah sehingga membuat siswa merasa kesulitan untuk 

menerima materi tersebut. Di samping itu, banyak guru yang belum 

memanfaatkan model dan teknik dalam pembelajaran menyimak cerpen serta 

belum bisa memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran 

menyimak cerpen. 

Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti menggunakan model  

pembelajaran Think-Pair-Share dan media audiovisual pada subjek penelitian 

yaitu siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang. 

Penggunaan model pembelajaran dan media tersebut bertujuan membantu siswa 

untuk mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen, membantu siswa dalam 

berkonsentrasi untuk memahami isi cerpen yang disimak, mencegah rasa bosan 

terhadap bahan simakan, dan membantu siswa untuk menentukan unsur intrinsik 

cerpen yang disimak. Dengan memperhatikan kelebihan tindakan, diharapkan 

dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menyimak cerpen 

melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual. 
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Bagan  1. Kerangka Berpikir 

2.4. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah jika guru menerapkan pembelajaran menyimak cerpen melalui model 

pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual  maka keterampilan 

menyimak cerpen siswa akan meningkat dan perilaku siswa dapat menjadi lebih 

baik. 

Pembelajaran Menyimak Cerpen  

pada Siswa Kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal 

1. Rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran menyimak cerpen. 
2. Kurangnya konsentrasi siswa dalam menyimak cerpen. 
3. Siswa merasa bosan disebabkan bahan simakan yang kurang menarik.  
4. Rendahnya kemampuan siswa dalam menentukan unsur intrinsik cerpen  

Pembelajaran menyimak cerpen melalui 
model pembelajaran Think-Pair-Share 
dengan media audiovisual pada siswa 

kelas XI IPS 4 
 SMA Negeri 1 Randudongkal 

Model 

pembelajaran 

Think-Pair-Share 

Media 
audiovisual 

1. Menarik minat siswa terhadap 
pembelajaran menyimak cerpen  

2. Membantu siswa untuk menentukan unsur 
intrinsik cerpen  

1. Membantu siswa dalam berkonsentrasi 
dalam menyimak cerpen 

2. Mengurangi rasa bosan terhadap bahan 
simakan  

Peningkatan keterampilan menyimak cerpen melalui  
model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual  

pada siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK) 

dengan dua siklus, yaitu proses tindakan pada siklus I dan siklus II. Siklus I 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyimak cerpen. Siklus I 

digunakan sebagai refleksi untuk melaksanakan siklus II. Hasil proses tindakan 

pada siklus II bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menyimak 

cerpen siswa setelah dilakukan perbaikan dalam pembelajaran yang didasarkan 

pada refleksi siklus I . 

Secara garis besar prosedur penelitian tindakan kelas mencakup empat 

tahap, yaitu perencanaan (planing), tindakan (acting), observasi (observing), dan 

refleksi (reflecting) yang dapat digambarkan sebagai berikut. 

  

 Bagan 2 Desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

 

SIKLUS I 

 

SIKLUS II 

P RP

T 

O 

RT 
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Keterangan : 

P : Perencanaan    

O : Observasi 

T : Tindakan    

R : Refleksi 

RP : Revisi Perencanaan 

3.1.1 Proses Tindakan Siklus I 

Proses tindakan pada siklus I terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Proses penelitian tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

3.1.1.1 Perencanaan Siklus I 

Tahap perencanaan merupakan tahap persiapan pembelajaran menyimak 

cerpen dengan membuat rencana yang akan dilakukan peneliti untuk memecahkan 

masalah inti. Permasalahan yang muncul berdasarkan wawancara dengan guru 

Bahasa dan Sastra Indonesia kelas XI SMA Negeri 1 Randudongkal Kabupaten 

Pemalang dalam pembelajaran menyimak cerpen yaitu rendahnya kemampuan 

siswa dalam menyimak cerpen karena berbagai faktor yang telah disebutkan. 

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan model 

pembelajaran dan media pembelajaran agar minat siswa dan motivasi siswa dalam 

pembelajaran menyimak cerpen meningkat.   

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah: (1) 

meminta izin penelitian pada pihak sekolah yang bersangkutan; (2) melakukan 

kolaborasi dengan guru kelas mengenai rencana penelitian yang akan dilakukan; 
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(3) menyusun rencana pembelajaran menyimak cerpen melalui model think-pair-

share melalui media audiovisual; (4) menyiapkan materi pembelajaran yang 

relevan dengan pembelajaran menyimak cerpen; (5) menyiapkan instrumen tes 

penelitian yang diujikan; (6) menyiapkan instrumen berupa nontes yang terdiri 

atas lembar observasi, lembar jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto; (7) 

menyiapkan tim penelitian untuk membantu mengambil data. 

3.1.1.2 Tindakan Siklus I 

Tindakan yang akan dilaksanakan peneliti telah tercantum dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun sebelumnya. Secara garis 

besar, tindakan yang akan peneliti lakukan adalah melaksanakan pembelajaran 

menyimak cerpen melalui model Think-Pair-Share melalui media audiovisual. 

Tindakan yang dilakukan pada siklus I ini terdiri atas satu pertemuan terdiri atas 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan-kegiatan 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

Kegiatan pendahuluan, yaitu: (1) guru mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran; (2) guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai 

pengalaman siswa dalam menyimak cerpen; (3) guru memberikan penjelasan 

mengenai tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan manfaat yang 

akan diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut; (4) guru 

menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Kegiatan inti pembelajaran terdiri atas tiga tahap, yakni eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Tahap eksplorasi yaitu: (1) guru memberi materi 

tentang unsur intrinsik cerpen kepada siswa; (2) siswa diberi arahan untuk 
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menyimak video pembacaan cerpen yang akan diputarkan. Tahap elaborasi yaitu: 

(1) siswa menyimak video pembacaan cerpen; (2) siswa secara individu 

menentukan unsur intrinsik cerpen berdasarkan video pembacaan cerpen yang 

telah disimak (thinking); (3) siswa berpasangan dengan teman sebangku 

mendiskusikan unsur intrinsik cerpen berdasarkan unsur intrinsik cerpen yang 

telah ditentukan (pairing). Tahap konfirmasi yaitu: (1) siswa membentuk tiga 

kelompok besar dengan masing-masing kelompok terdiri atas empat pasang 

siswa; (2) masing-masing pasangan mempresentasikan hasil diskusi kepada 

kelompok besar (sharing). 

Kegiatan penutup yaitu: (1) siswa melakukan evaluasi pembelajaran 

menyimak cerpen yaitu siswa secara individu menyimak cerpen dan menentukan 

unsur intrinsik cerpen; (2) guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah diajarkan; (5) siswa menyampaikan kesan dan saran pada 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

3.1.1.3 Observasi Siklus I 

Observasi adalah proses mengamati kegiatan dan tingkah laku siswa dalam 

proses penelitian berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui respon yang 

dihasilkan dari penelitian tindakan yang telah dilakukan dengan dibantu guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Aspek-aspek yang diamati, yaitu: (1) minat siswa 

untuk menyimak cerpen dan menentukan unsur intrinsik cerpen; dan (2)  

keaktifan  siswa saat proses mempresentasikan hasil diskusi. Aspek perubahan 

perilaku yang diamati dalam proses pembelajaran, yaitu: (1) kesiapan siswa dalam 
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mengikuti pembelajaran; (2) keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran; (3) 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran. 

3.1.1.4 Refleksi Siklus I 

Refleksi merupakan evaluasi terhadap proses tindakan dari hasil 

pembelajaran menyimak cerpen siklus I. Peneliti melakukan analisis data dari 

hasil kegiatan menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share 

dengan media audiovisual. Hasil analisis digunakan sebagai pedoman untuk 

menentukan perencanaan yang lebih matang bagi pelaksanaan pembelajaran 

selanjutnya. Adapun aspek-aspek yang dianalisis untuk dijadikan refleksi, yaitu: 

(1) observasi selama proses pembelajaran menyimak cerpen melalui model Think-

Pair-Share dengan media audiovisual; (2) jurnal guru dan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menyimak cerpen melalui model Think-Pair-Share dengan media 

audiovisual; (3) wawancara terhadap siswa setelah mengikuti pembelajaran 

menyimak cerpen melalui model Think-Pair-Share dengan media audiovisual;  

(4) hasil dokumentasi foto selama pembelajaran menyimak cerpen melalui model 

Think-Pair-Share dengan media audiovisual; (5) hasil tes siswa terhadap 

pembelajaran menyimak cerpen melalui model Think-Pair-Share dengan media 

audiovisual. 

Hasil refleksi ini digunakan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan 

menyimak cerpen melalui model Think-Pair-Share  dengan media audiovisual, 

peneliti dapat melakukan perbaikan terhadap rencana selanjutnya atau rencana 

awal siklus II.  
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3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

Proses tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Siklus II 

terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Siklus I dapat digunakan sebagai refleksi terhadap siklus II. Siklus II digunakan 

untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang masih kurang pada siklus I, sehingga 

pada siklus II akan terjadi peningkatan keterampilan siswa dalam menyimak 

cerpen melalui model Think-Pair-Share dengan media audiovisual. 

3.1.2.1 Perencanaan Siklus II 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II merupakan penyempurnaan pada 

siklus I. Siklus I dapat digunakan sebagai refleksi terhadap siklus II. Siklus II 

digunakan untuk memperbaiki tindakan yang masih kurang pada siklus I, 

sehingga pada siklus II terjadi peningkatan keterampilan menyimak cerpen 

melalui model Think-Pair-Share dengan media audiovisual. 

Perbaikan yang dilakukan sebagai bentuk perencanaan pada siklus II 

meliputi (1) mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil 

observasi siklus I; (2)  merevisi instrumen berupa data tes, yakni tes menentukan 

unsur intrinsik cerpen pada lembar kerja siswa; (3) menyiapkan perangkat 

pembelajaran menyimak cerpen yang akan digunakan dalam evaluasi hasil belajar 

siklus II. 

3.1.2.2 Tindakan Siklus II 

Tindakan pada siklus II bertujuan untuk memperbaiki tindakan yang 

dilakukan pada siklus I. Pada siklus II tindakan yang dilakukan peneliti dalam 

meneliti proses pembelajaran menyimak cerpen melalui model Think-Pair-Share 
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dengan media audiovisual  sesuai dengan tindakan perencaan yang telah disusun. 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II ini terdiri atas dua pertemuan yang 

masing-masing pertemuan terdiri atas kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

Kegiatan pendahuluan, yaitu: (1) guru mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran; (2) guru memberikan apersepsi dengan melakukan tanya 

jawab kepada siswa mengenai pengalaman siswa dalam menyimak cerpen pada 

siklus I; (3) guru meminta agar siswa lebih konsentrasi dan serius dalam kegiatan 

menyimak; (4) guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

Kegiatan inti pembelajaran terdiri atas tiga tahap, yakni eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Tahap eksplorasi yaitu: (1) guru mengingatkan kembali 

materi pelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya; (2) guru 

menanyakan hal-hal yang kurang dipahami dan memberikan kesempatan pada 

siswa untuk menanyakannya; (3) siswa diberi arahan untuk menyimak video 

pembacaan cerpen yang akan diputarkan. Tahap elaborasi yaitu: (1) siswa 

menyimak video pembacaan cerpen; (2) siswa secara individu menentukan unsur 

intrinsik cerpen berdasarkan video pembacaan cerpen yang telah disimak 

(thinking); (3) siswa berpasangan dengan teman sebangku mendiskusikan unsur 

intrinsik cerpen berdasarkan unsur intrinsik cerpen yang telah ditentukan 

(pairing).Tahap konfirmasi yaitu: (1) siswa membentuk tiga kelompok besar 

dengan masing-masing kelompok terdiri atas empat pasang siswa (2) masing-
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masing pasangan mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok besar 

(sharing). 

Kegiatan penutup yaitu: (1) siswa melakukan evaluasi pembelajaran 

menyimak cerpen yaitu siswa secara individu menyimak cerpen dan menentukan 

unsur intrinsik cerpen; (2) guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah diajarkan; (3) siswa menyampaikan kesan dan saran pada 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

3.1.2.3 Observasi Siklus II 

Pada tahap ini peneliti menganalisis data dari siklus I. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran dan perubahan 

perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran menyimak cerpen. Data tersebut 

berasal dari instrumen tes maupun instrumen nontes. Data dari instrumen tes 

dihitung untuk mengetahui bagaimana peningkatan keterampilan siswa dalam 

menyimak cerpen, sedangkan data dari instrumen nontes digunakan untuk 

mengetahui bagaimana proses dan perubahan perilaku siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share 

dengan media audiovisual. 

3.1.2.4 Refleksi Siklus II 

Refleksi pada siklus II merupakan keseluruhan kelemahan yang ditemukan 

mulai dari awal pembelajaran sampai dengan siklus II. Refleksi dilakukan peneliti 

untuk megetahui kefektifan model pembelajaran Think-Pair-Share  dan media 

audiovisual pada pembelajaran menyimak cerpen. Kegiatan refleksi dilakukan 

dengan menganalisis data tes maupun nontes. Menganalisis data tes dilakukan 
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dengan menganalisis hasil tes siswa dalam menyimak cerpen sedangkan untuk 

menganalisis data nontes bisa dilakukan dengan observasi, wawancara, jurnal dan 

dokumentasi foto. 

3.2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menyimak cepen pada siswa 

kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang. Peneliti 

memilih kelas XI IPS 4 pada sekolah tersebut sebagai subjek penelitian 

didasarkan atas hasil wawancara yang diperoleh dari guru bahasa dan sastra 

Indonesia. Menurut keterangan, kelas XI IPS 4 masih rendah dalam menyimak 

cerpen. Hal ini disebabkan rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran 

menyimak cerpen, kurangnya konsentrasi siswa dalam kegiatan menyimak, siswa 

merasa bosan disebabkan bahan simakan yang kurang menarik, serta rendahnya 

kemampuan siswa dalam menentukan unsur intrinsik cerpen. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel 

keterampilan menyimak cerpen dan variabel model Think-Pair-Share dengan 

media audiovisual. Penggunaan dua variabel tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menyimak Cerpen 

Keterampilan menyimak cerpen adalah kegiatan mendengarkan cerpen 

dengan penuh perhatian dan pemahaman untuk dapat menikmati dan 

mengapresiasi unsur intrinsik cerpen. Target dalam keterampilan menyimak 

cerpen yang diharapkan adalah siswa dapat menyimak cerpen sesuai aspek 
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penilaian menyimak cerpen yaitu dapat menentukan unsur intrinsik cerpen dan 

memenuhi batas ketuntasan minimal 75 pada masing-masing siswa. 

3.3.2 Variabel Model Pembelajaran Think-Pair-Share dengan Media 

Audiovisual 

Pembelajaran dengan model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 

audiovisual merupakan sebuah pembelajaran dengan menggunakan metode 

diskusi berpasangan dengan bantuan media audiovisual. Melalui model 

pembelajaran ini siswa dilatih bagaimana mengutarakan pendapat kepada teman 

diskusinya.. Selain itu, siswa juga dilatih untuk bisa menerima pendapat orang 

lain serta menghargai perbedaan yang ada. Model pembelajaran Think-Pair-Share 

memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan 

orang lain. Media audiovisual membantu siswa dalam pembelajaran khususnya 

pembelajaran menyimak Keunggulan model dan media pembelajaran ini adalah 

adanya partisipasi siswa dalam pembelajaran yang dibantu media pembelajaran 

audiovisual. 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu hal. Indikator kinerja yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri atas indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. 

Indikator tersebut dapat diuraikan berikut ini. 

3.4.1 Indikator Kuantitatif 

Dalam indikator ini, penilaian dilakukan berdasarkan tes tertulis. Indikator 

kuantitatif penelitian ini adalah ketercapaian target menyimak cerpen dalam 
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menentukan unsur intrinsik cerpen berdasarkan cerpen yang disimak. 

Pembelajaran menyimak cerpen dikatakan berhasil apabila nilai yang diperoleh 

sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pencapaian target nilai ketuntasan 

dalam penelitian ini ialah sebesar 75 pada masing-masing siswa. Siswa yang 

memperoleh nilai minimal 75 dinyatakan tuntas, sedangkan siswa yang belum 

mencapai nilai 75 dinyatakan belum tuntas. 

Tabel 1  Parameter Tingkat Keberhasilan Siswa 

No Hasil yang Dicapai Siswa Kategori 
1 85-100 Sangat baik 

2 75-84 Baik  

3 65-74 Cukup  

4 55-64 Kurang  

5 >54 Sangat kurang 

 

3.4.2 Indikator Kualitatif 

Indikator kualitatif penelitian ini adalah proses dan perubahan perilaku 

siswa yang diketahui melalui data nontes. Data tersebut diambil dari hasil 

observasi, wawancara, jurnal guru dan siswa, serta dokumentasi foto. Hasil data 

nontes ini dapat dilihat dari proses pembelajaran berlangsung serta perubahan 

perilaku siswa. Proses pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran 

menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share  dengan media 

audiovisual, yaitu: (1) Intensifnya proses penumbuhan minat siswa untuk 

menyimak cerpen dan memahami isi cerpen untuk menentukan unsur intrinsik 
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cerpen; (2) Intensifnya proses menentukan unsur intrinsik cerpen secara individu; 

(3) Kondusifnya proses diskusi dalam menentukan unsur intrinsik cerpen; (4) 

Kondusifnya kondisi siswa saat proses mempresentasikan hasil diskusi; (5) 

Kondusifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran. 

Pembelajaran menyimak cerpen dinyatakan berhasil apabila perlaku siswa 

berubah ke arah yang positif. Perilaku siswa selama melaksanakan pembelajaran 

menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 

audiovisual harus memenuhi beberapa karakter positif, yaitu (1) kesiapan siswa 

sebelum mengikuti pembelajaran; (2) keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran; (3) ketertarikan siswa terhadap model dan media pembelajaran 

yang digunakan; (4) keaktifan siswa selama proses pembelajaran.. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian 

tindakan kelas ini berupa instrumen tes dan nontes. Instrumen tes digunakan untuk 

mengungkap tingkat keterampilan menyimak cerpen siswa, sedangkan instrumen 

nontes digunakan untuk mengungkap perubahan tingkah laku siswa selama 

pembelajaran cerpen. 

3.5.1 Instrumen Tes 

Data dalam instrumen tes diperoleh dari hasil tes menentukan unsur 

intrinsik cerpen. Instrumen tes dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa untuk menyimak cerpen. Tes digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

keterampilan siswa dalam mengapresiasi cerpen berupa tes tertulis yaitui tes 

pemahaman unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen berdasarkan cerpen yang 
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telah disimak pada media audiovisual. Instrumen tes disesuaikan dengan indikator 

pada kompetensi dasar mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dalam cerpen 

yang dibacakan yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan menentukan alur, 

penokohan, dan latar pada cerpen. 

Tabel 2 Pedoman Penilaian 

No Aspek Penilaian 
Skala  

Bobot 

Skor 

Maksimal 1 2 3 4 

1. Jenis alur     3 12 

2. Konflik cerpen     4 16 

3. Klimaks   cerpen     4 16 

4. Tokoh utama      3 12 

5. Watak tokoh     4 16 

6. Metode Penokohan     4 16 

7. Latar cerpen     3 12 

Jumlah 100 

 

Keterangan : 

1. Pemberian nilai untuk setiap aspek dilakukan dengan memberi tanda check list 

(√ ) pada kolom skala nilai yang dianggap cocok. 

2. Skor = Skala x Bobot 

3. Skala nilai : 

1 = Kurang 
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2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Sangat baik 

Tabel 3 Rubrik Penilaian Menyimak Cerpen 

No. Aspek 
Penilaian 

Skala Nilai Skor 
Maksimal 1 2 3 4 

1. Jenis 
Alur 

Penyebutan 
jenis alur tepat 
disertai alasan/ 
bukti yang 
mendukung. 

Penyebutan 
jenis alur tepat, 
alasan/ bukti 
tidak 
mendukung. 

Penyebutan 
jenis alur 
tepat, tidak 
ada alasan/ 
bukti yang 
mendukung. 

Penyebutan 
jenis alur dan 
alasan/ bukti 
tidak tepat. 

12 

2. Konflik 
cerpen 

Penyebutan 
jenis alur dan 
alasan/ bukti 
tidak tepat. 

Penyebutan 
konflik cerpen 
tepat, alasan/ 
bukti tidak 
mendukung 

Penyebutan 
konflik 
cerpen tepat, 
tidak ada 
alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

Penyebutan 
konflik 
cerpen dan 
alasan/ bukti 
tidak tepat. 

16 

3. Klimaks 
cerpen 

Penyebutan 
klimaks cerpen 
tepat disertai 
alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

Penyebutan 
klimaks cerpen 
tepat, alasan/ 
bukti tidak 
mendukung 

Penyebutan 
klimaks 
cerpen tepat, 
tidak ada 
alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

Penyebutan 
klimaks 
cerpen dan 
alasan/ bukti 
tidak tepat. 

16 

4. Tokoh 
utama 

Penyebutan 
tokoh utama 
tepat disertai 
alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

Penyebutan 
tokoh utama 
tepat, alasan/ 
bukti tidak 
mendukung. 

Penyebutan 
tokoh utama 
tepat, tidak 
ada alasan/ 
bukti yang 
mendukung. 

Penyebutan 
tokoh utama 
dan alasan/ 
bukti tidak 
tepat. 

12 

5. Watak 
tokoh 

Penyebutan 
watak tokoh 
tepat disertai 
alasan/ bukti 

Penyebutan 
watak tokoh 
tepat, alasan/ 
bukti tidak 

Penyebutan 
watak tokoh 
tepat, tidak 
ada alasan/ 

Penyebutan 
watak tokoh 
dan alasan/ 
bukti tidak 

8 
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yang 
mendukung. 

mendukung. bukti yang 
mendukung. 

tepat. 

6. Metode 
penokoh
an 

Penyebutan 
metode 
penokohan  
tepat disertai 
alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

Penyebutan 
metode 
penokohan  
tepat, alasan/ 
bukti tidak 
mendukung. 

Penyebutan 
metode 
penokohan 
tepat, tidak 
ada alasan/ 
bukti yang 
mendukung. 

Penyebutan 
metode 
penokohan 
dan alasan/ 
bukti tidak 
tepat. 

12 

7. Latar 
cerpen 

Penyebutan 3 
latar cerpen 
tepat. 

Penyebutan 2 
latar cerpen 
tepat. 

Penyebutan 1 
latar cerpen 
tepat. 

Tidak ada 
latar cerpen 
yang tepat 

 

 

Dari skor yang diperolah siswa dapat diubah dalam bentuk nilai dengan 

rumus sebagai berikut: 

   Nilai akhir = 
idealskor 

skorperolehan jumlah x 100 

 

3.5.2 Instrumen Nontes 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, 

pedoman wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Berikut diuraikan tentang 

bentuk instrumen nontes yang digunakan oleh peneliti. 
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Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Nontes 

No 
Instrumen 

Nontes 

Aspek yang Diamati 

Proses Perilaku 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 Observasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Pedoman 

Wawancara 
√ √ √ - √ - - √ - 

3 Jurnal Guru √ - - - - √ √ √ √ 

Jurnal Siswa - - √ - √ - - √ - 

4 Dokumentasi Foto √ √ √ √ - √ √ √ √ 

 

Keterangan: 

1) Proses Pembelajaran 

(1) Intensifnya proses penumbuhan minat siswa untuk memperhatikan 

penjelasan dari guru dan menyimak cerpen; 

(2) Intensifnya proses menentukan unsur intrinsik cerpen secara individu;  

(3) Kondusifnya proses diskusi dalam menentukan unsur intrinsik cerpen; 

(4) Kondusifnya kondisi siswa saat proses mempresentasikan hasil diskusi; 

(5) Kondusifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran. 

2) Perubahan Perilaku 

(1) kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran; 

(2) keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran; 
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(3) ketertarikan siswa terhadap model dan media pembelajaran yang 

digunakan; 

(4) keaktifan siswa selama proses pembelajaran. 

3.5.2.1 Lembar Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mengamati keadaan, respon, sikap, 

dan keaktifan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Subjek sasaran yang 

diamati dalam observasi siswa adalah perilaku positif yang muncul saat 

berlangsungnya penelitian pada siklus I dan siklus II.  

Proses yang diobservasi meliputi: (1) intensifnya proses penumbuhan 

minat siswa untuk memperhatikan penjelasan dari guru dan menyimak cerpen; (2) 

intensifnya proses menentukan unsur intrinsik cerpen secara individu;                 

(3) kondusifnya proses diskusi dalam menentukan unsur intrinsik cerpen;            

(4) kondusifnya kondisi siswa saat proses mempresentasikan hasil diskusi; (5) 

kondusifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran. Aspek 

perubahan perilaku yang diamati dalam proses pembelajaran, yaitu: (1) kesiapan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran; (2) keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran; (3) ketertarikan siswa terhadap model dan media pembelajaran 

yang digunakan; (4) keaktifan siswa selama proses pembelajaran. 

3.5.2.2 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui pendapat siswa 

mengenai proses pembelajaran menyimak cerpen melalui model pembelajaran 

Think-Pair-Share dengan media audiovisual untuk meningkatkan keterampilan 
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menyimak cerpen. Wawancara ini berpedoman pada lembar wawancara yang 

telah disiapkan.  

Aspek-aspek yang ditanyakan dalam pedoman wawancara meliputi: (1)  

minat siswa dalam pembelajaran menyimak cerpen; (2) kesulitan yang dihadapi 

dalam menentukan unsur intrinsik cerpen; (3) proses diskusi dalam menentukan 

unsur intrinsik cerpen; (4) saran siswa terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan; (5) apakah model pembelajaran Think-Pair-Share dan media 

audiovisual membantu siswa dalam menentukan unsur intrinsik cerpen. 

3.5.2.3 Jurnal 

Jurnal digunakan untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada 

proses pembelajaran menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-

Share dengan media audiovisual. Jurnal dibuat oleh guru setiap akhir 

pembelajaran pada sebuah lembar kertas yang disiapkan. 

Jurnal yang dibuat pada siklus I dan siklus II yaitu jurnal siswa dan jurnal 

guru. Aspek pertanyaan yang digunakan dalam jurnal guru meliputi (1) minat 

siswa terhadap pembelajaran menyimak cerpen; (2) kesiapan siswa sebelum 

mengikuti pembelajaran; (3) tanggapan siswa terhadap tugas pada pembelajaran 

menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 

audiovisua; (4) tanggapan siswa terhadap model pembelajaran Think-Pair-Share 

dan media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran menyimak cerpen; 

dan (5) keaktifan siswa selama proses pembelajaran. 

Jurnal siswa berisi uraian pendapat siswa terhadap hal-hal yang menarik 

pada keseluruhan proses pembelajaran menyimak cerpen melalui model 
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pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual. Adapun hal-hal yang 

diuraikan antara lain: (1) pendapat siswa tentang proses diskusi dalam 

menentukan unsur intrinsik cerpen; (2) pendapat siswa terhadap model 

pembelajaran Think-Pair-Share dan media audiovisual dalam pembelajaran 

menyimak cerpen; (3) saran siswa terhadap pembelajaran menyimak cerpen 

melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual. 

3.5.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan saat 

pembelajaran berlangsung. Dari foto-foto yang diambil dapat mempermudah 

peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitian, khususnya yang berkaitan dengan 

tingkah laku siswa pada saat pembelajaran. Hal-hal yang didokumentasikan dalam 

dokumentasi foto ini, yaitu (1) aktivitas siswa ketika sedang memperhatikan 

penjelasan dari guru; (2) aktivitas siswa saat menyimak cerpen melalui media 

audiovisual; (3) aktivitas siswa saat menentukan unsur intrinsik cerpen secara 

individu (thinking); (4) aktivitas siswa ketika mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok dengan teman sekelas (sharing); dan (5) aktivitas siswa ketika tampil 

aktif bertanya dan menanggapi. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan teknik nontes. Data tes dikumpulkan melalui tes menyimak cerpen 

melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual, 

sedangkan data nontes dikumpulkan melalui observasi, , pedoman wawancara, 
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jurnal dan dokumentasi foto. Kedua teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

3.6.1 Teknik Tes 

Data dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh dengan mengadakan 

tes. Tes ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada siklus I dan siklus II. Dalam 

tes, siswa diminta menyimak cerpen melalui media audiovisual berkaitan dengan 

pembacaan cerpen kemudian menjawab pertanyaan mengenai unsur intrinsik 

cerpen. Tes ini dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa setelah 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran dalam tindakan yang 

dilakukan. Tes menyimak cerpen berisi lembar perintah kepada siswa untuk 

menentukan unsur intrinsik cerpen yang telah disimak. 

Hasil tes pada siklus I dianalisis. Dari analisis tersebut, dapat diketahui 

kelemahan-kelemahan siswa dalam menyimak cerpen dan selanjutnya siswa 

diberi masukan untuk menghadapi tes pada siklus II. Hasil tes pada siklus II juga 

dianalisis. Dari hasil analisis pada siklus II inilah dapat diketahui peningkatan-

peningkatan siswa dalam menyimak cerpen. 

3.6.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes merupakan alat penilaian yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan siswa tanpa alat tes. Teknik 

pengumpulan data yang berupa nontes dilakukan dengan menggunakan observasi, 

wawancara, jurnal guru dan siswa,  serta dokumentasi foto. Teknik nontes dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 
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3.6.2.1  Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui perilaku siswa, baik yang positif 

maupun negatif. Sebelumnya, peneliti telah mempersiapkan pedoman observasi 

untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan data. Pelaksaan observasi ini 

dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari awal sampai 

akhir pembelajaran, baik pada siklus I maupun siklus II. Hasil observasi pada 

siklus I dianalisis. Dari hasil analisis hasil observasi siklus I ini kemudian 

dijadikan masukan untuk perbaikan pada siklus II. Melalui observasi dihasilkan 

data observasi berupa keterangan kegiatan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

3.6.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung. 

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui respon siswa serta kesulitan-kesulitan 

yang dialami oleh siswa. Peneliti melakukan wawancara pada tiap siklus, dengan 

siswa yang berbeda. Untuk masing-masing siklus siswa yang diwawancarai 

sebanyak tiga orang, yaitu satu orang yang memiliki nilai terbaik, satu orang yang 

memiliki nilai sedang, dan satu orang yang memiliki nilai rendah. Wawancara ini 

menggunakan teknik bebas terpimpin, yaitu pertanyaan disiapkan oleh 

pewawancara dan responden bebas menjawab tanpa terikat. Wawancara dilakukan 

untuk dapat mengetahui secara langsung dari siswa tentang proses pembelajaran 

yang telah berlangsung. 
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3.6.2.3 Jurnal 

Teknik jurnal terdiri atas jurnal siswa dan jurnal guru.  Jurnal siswa yaitu 

siswa diminta untuk memberi tanggapan, kesan, dan kritik, terhadap pembelajaran 

menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 

audiovisual yang telah dilakukan oleh peneliti tentang cara penyampaian materi 

dan penggunaan model pembelajaran pada saat pembelajaran. Jurnal guru berisi 

catatan-catatan mengenai perilaku, sopan, dan kreatif siswa pada saat pengajaran 

menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 

audiovisual yang telah berlangsung. Hal-hal yang diuraikan berdasarkan pedoman 

jurnal yang telah disusun dan untuk pengisisan jurnal dilakukan pada saat 

pembelajaran berakhir.. 

3.6.2.4 Dokumentasi Foto 

Pengambilan foto juga dilakukan selama penelitian berlangsung. Foto 

yang diambil berupa aktivitas-aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share 

dengan media audiovisual. Dokumentasi berupa foto dilakukan sebagai bukti 

visual kegiatan pembelajaran selama penelitian berlangsung. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Uraian 

tentang teknik tersebut adalah sebagai berikut. 

3.7.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang 

diperoleh dari hasil tes menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-
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Pair-Share dengan media audiovisual.  Nilai pada hasil siklus I dan siklus II 

dihitung jumlahnya dalam satu kelas kemudian dihitung dalam presentase rumus. 

Langkah-langkah analisis data tes kuantitatif sebagai berikut. 

1) Menghitung nilai responden masing-masing aspek. 

2) Merekap nilai siswa. 

3) Menghitung nilai rata-rata siswa 

4)  Menghitung presentase nilai. 

Presentase dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. 

 

Keterangan: 

SP : Skor presentase 

SK: Skor Komulatif 

R  : Responden 

Dari perhitungan masing-masing tes siswa, kemudian dibandingkan yaitu 

antara hasil tes siklus I dengan hasil tes siklus II. Hasil tes ini akan memberikan 

gambaran mengenai peningkatan keterampilan menulis petunjuk melalui model 

pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual. 

3.7.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang 

diperoleh dari hasil nontes, meliputi observasi, wawancara, jurnal, serta 

dokumentasi foto. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui (1) siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menyimak cerpen; (2) kelebihan dan kekurangan 

penggunaan model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual 

SP= SK/R  X 100 
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dalam pembelajaran menyimak cerpen; (3) peningkatan keterampilan menyimak 

cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dalam bab ini diperoleh dari tindakan pada siklus I dan 

siklus II. Hasil tes tindakan siklus I dan siklus II diuraikan dalam bentuk data 

kuantitatif, yakni hasil tes keterampilan menyimak cerpen melalui model 

pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual, sedangkan data hasil 

nontes berupa perubahan tingkah laku siswa diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, jurnal guru dan siswa serta dokumentasi foto diuraikan dalam 

deskripsi data kualitatif. 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

Pada bagian ini akan disajikan hasil tes dan nontes yang diperoleh selama 

pembelajaran menyimak cerpen berlangsung pada siklus I. Hasil tes siklus I 

berupa keterampilan menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-

Share dengan media audiovisual. Hasil nontes siklus I meliputi hasil observasi, 

catatan harian siswa dan guru, hasil wawancara, dan dokumentasi foto. Tindakan 

siklus I ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menyimak cerpen. 

4.1.1.1 Proses Pembelajaran Menyimak Cerpen Melalui Model 

Pembelajaran Think-Pair-Share dengan Media Audiovisual 

Proses pembelajaran menyimak cerpen melalui model pembelajaran 

Think-Pair-Share dengan media audiovisual antara lain: (1) intensifnya proses 
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penumbuhan minat siswa untuk memperhatikan penjelasan guru dan menyimak 

cerpen; (2) intensifnya proses menentukan unsur intrinsik cerpen secara individu; 

(3) kondusifnya proses diskusi dalam menentukan unsur intrinsik cerpen; (4) 

kondusifnya kondisi siswa saat proses mempresentasikan hasil diskusi; (5) 

kondusifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran. Hasil proses 

pembelajaran menyimak cerpen pada siklus I dipaparkan pada tabel berikut. 

Tabel 5 Hasil Observasi Proses Pembelajaran Siklus I 

No. Aspek Observasi Jumlah Siswa Persentase 

1. Siswa berminat untuk memperhatikan 

penjelasan guru dan menyimak cerpen  

30 75% 

2. Siswa menentukan unsur intrinsik cerpen 

secara individu dengan intensif 

25 62,5% 

3. Siswa berdiskusi dalam menentukan unsur 

intrinsik cerpen secara kondusif 

24 60% 

4. Siswa mengikuti kegiatan presentasi hasil 

diskusi secara kondusif 

26 65% 

5. Siswa mengikuti kegiatan refleksi pada 

akhir pembelajaran secara kondusif 

32 80% 

Keterangan: 

Sangat baik = 85% - 100%    

Baik  = 75% - 84%    

Cukup  = 65% - 74% 

Kurang = 0% - 64% 
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Tabel di atas menunjukkan hasil observasi pembelajaran menyimak cerpen 

siklus I siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal. Belum semua siswa 

bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi 

agar pada siklus II semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Berdasarkan tabel di atas diketahui proses pembelajaran menyimak cerpen 

melalui model pembelajaran Think-Pair-Share rata-rata dalam kategori cukup. 

Siswa berminat untuk memperhatikan penjelasan guru dan menyimak cerpen 

sebanyak 30 siswa atau 75% dalam kategori baik. Sedangkan siswa yang dapat 

menentukan unsur intrinsik cerpen secara individu secara intensif terdapat 25 

siswa atau 62,5% dalam kategori kurang. Kemudian siswa yang berdiskusi dalam 

menentukan unsur intrinsik cerpen secara kondusif terdapat 24 siswa atau 60% 

dalam kategori kurang. Siswa mengikuti kegiatan presentasi hasil diskusi secara 

kondusif terdapat 26 siswa atau 65% termasuk kategori cukup. Siswa yang 

mengikuti kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran secara kondusif terdapat 32 

siswa atau 80% termasuk kategori baik. 

4.1.1.1.1 Intensifnya Proses Penumbuhan Minat Siswa untuk 

Memperhatikan Penjelasan Guru dan Menyimak Cerpen Siklus I 

Berdasarkan data observasi proses pembelajaran menyimak cerpen siklus I 

dapat diketahui bahwa siswa yang berminat untuk memperhatikan penjelasan guru 

dan menyimak cerpen terdapat 30 siswa atau 75% termasuk kategori baik. Pada 

pembelajaran menyimak cerpen siklus I sebagian siswa sudah mengikuti 

pembelajaran menyimak cerpen dengan baik. Dibuktikan dengan minat meraka 

ketika guru menjelaskan materi tentang unsur intrinsik cerpen. Siswa sudah 
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memperhatikan penjelasan materi dari guru. Ketika guru memutarkan video 

pembacaan cerpen, sebagian siswa sudah menyimak video pembacaan cerpen 

dengan sungguh-sungguh. 

Hasil dari catatan harian guru berkaitan dengan minat siswa untuk 

memperhatikan penjelasan guru dan menyimak cerpen yaitu sebagian siswa sudah 

menunjukkan minat mereka dalam mengikuti pembelajaran. Ketika guru 

menjelaskan materi tentang unsur intrinsik cerpen, beberapa siswa berani dan 

percaya diri menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Setelah guru memberikan 

materi tentang unsur intrinsik cerpen, guru memutarkan video pembacaan cerpen 

dan siswa diminta menjawab pertanyaan berdasarkan cerpen yang disimak. 

Sebagian siswa menyimak video pembacaan cerpen dengan baik. Namun, 

beberapa siswa kurang serius dalam menyimak cerpen yang akhirnya 

mengganggu konsentrasi siswa lain. 

Berdasarkan wawancara dengan siswa tentang minat siswa terhadap 

pembelajaran menyimak cerpen, siswa merasa senang mengikuti pembelajaran 

menyimak cerpen dengan media audiovisual karena guru jarang menggunakan 

media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Guru biasanya 

membacakan sendiri cerpen yang telah disiapkan tanpa menggunakan media 

audiovisual. Dengan media audiovisual siswa lebih bersemangat dalam menyimak 

cerpen.  

Selain hasil observasi, catatan harian guru, dan wawancara, proses 

pembelajaran menyimak cerpen pada aspek minat siswa untuk memperhatikan 

penjelasan guru dan menyimak cerpen juga terlihat dari dokumentasi foto. Dari 
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hasil dokumentasi foto juga terlihat siswa sudah menunjukkan sikap yang baik 

sehingga proses penumbuhan minat siswa untuk memperhatikan penjelasan guru 

dan menyimak cerpen berlangsung intensif. Namun, masih terlihat beberapa siswa 

kurang serius dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerpen. Hasil 

dokumentasi foto tersebut sebagai berikut. 

    

       1 (a)      1 (b) 

    

     1 (c)      1 (d) 

Gambar 1 Proses Penumbuhan Minat Siswa Siklus I 

Berdasarkan uraian hasil observasi, catatan harian guru, wawancara dan 

dokumentasi foto, dapat diketahui bahwa proses penumbuhan minat siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru dan menyimak cerpen siklus I sudah termasuk 
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dalam kategori baik. Siswa sudah antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain 

itu, siswa juga tertarik dengan adanya media audiovisual dalam menyimak cerpen. 

Namun, masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik pada siklus II.  

4.1.1.1.2 Intensifnya Proses Menentukan Unsur Intrinsik Cerpen Secara 

Individu Siklus I 

Hasil observasi yang telah dilakukan pada siswa yang mengerjakan soal 

pada lembar kegiatan dengan tentang proses  menentukan unsur intrinsik cerpen 

terdapat 25 siswa atau 62,5% menunjukkan siswa intensif dalam menentukan 

unsur intrinsik cerpen secara individu. Setelah siswa menyimak cerpen, siswa 

diminta menjawab pertanyaan berkaitan dengan unsur intrinsik pada cerpen yang 

telah disimak pada lembar kegiatan. Sebagian siswa belum percaya diri untuk 

menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan pada lembar kegiatan. Siswa masih 

menyontek jawaban teman sebelahnya atau teman depan dan belakangnya, hanya 

sebagian siswa yang mengerjakan dengan tenang tanpa menyontek jawaban 

teman. Hal tersebut menunjukkan proses menentukan unsur intrinsik cerpen 

belum intensif. 

Berdasarkan wawancara dengan siswa yang memperoleh nilai rendah 

tentang proses menentukan unsur intrinsik secara individu, siswa merasa kesulitan 

ketika menjawab pertanyaan pada lembar kegiatan. Hal tersebut dikarenakan 

siswa kurang konsentrasi dalam menyimak cerpen sehingga beberapa soal tidak 

bisa dijawab dengan baik. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai tinggi  

berpendapat bahwa tidak merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan pada 

lembar kegiatan, sehingga dia percaya diri mengerjakan tugas dari guru. 
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Selain hasil observasi dan wawancara, proses pembelajaran pada aspek 

intensifnya proses menentukan unsur intrinsik secara individu juga dapat dari 

dokumentasi foto. Dari hasil dokumentasi foto terlihat siswa kurang intensif 

dalam menyimak cerpen secara individu. Beberapa siswa terlihat tidak tenang 

dalam menjawab pertanyaan pada lembar kegiatan. 

    

       2 (a)      2 (b) 

    

       2 (c)      2 (d) 

Gambar 2 Proses Menentukan Unsur Intrinsik Cerpen Secara Individu 

Siklus I 

Berdasarkan uraian hasil observasi dan  wawancara dapat diketahui bahwa 

proses menentukan unsur intrinsik cerpen siklus I termasuk dalam kategori 

kurang. Siswa belum menunjukkan rasa percaya diri dalam menjawab pertanyaan 
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pada lembar kegiatan. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pada pembelajaran 

siklus II. 

4.1.1.1.3 Kondusifnya Proses Diskusi dalam Menentukan Unsur Intrinsik 

Cerpen Siklus I 

Berdasarkan obeservasi yang telah dilakukan tentang proses diskusi untuk 

menentukan unsur intrinsik cerpen terdapat 24 siswa atau 60% menunjukkan 

siswa sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Setelah siswa menentukan unsur 

intrinsik cerpen secara individu, siswa diminta berpasangan dengan teman satu 

bangku untuk berdiskusi hasil jawaban yang telah mereka temukan. Dengan 

berdiskusi masing-masing pasangan bisa saling melengkapi jawaban yang telah 

mereka temukan. Beberapa pasang siswa tidak melaksanakan diskusi dengan baik. 

Mereka hanya saling melengkapi jawaban yang belum dikerjakan, tidak 

didiskusikan jika terdapat perbedaan. 

Wawancara dilakukan dengan siswa tentang proses diskusi dalam 

menentukan unsur intrinsik cerpen. Hasil wawancara menunjukkan bahwa diskusi 

sangat membantu mereka dalam menjawab pertanyaan pada lembar kegiatan, 

mereka merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan karena kurang konsentrasi 

dalam menyimak cerpen. 

Hasil jurnal siswa menunjukkan bahwa kegiatan diskusi sangat membantu 

dalam menjawab pertanyaan pada lembar kegiatan. Kegiatan diskusi melatih 

siswa dalam mengemukakan dan menghargai pendapat. Selain itu, diskusi dapat 

memecahkan permasalahan yang mereka temukan.  
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Selain hasil observasi, wawancara, dan jurnal siswa proses diskusi dalam 

menentukan unsur intrinsik cerpen juga dapat dilihat dari hasil dokumentasi foto. 

Dokumentasi foto berikut menunjukkan proses diskusi dalam menentukan unsur 

intrinsik cerpen pada pembelajaran menyimak cerpen siklus I. 

 

    

       3 (a)        3 (b) 

    

       3 (c)       3 (d) 

Gambar 3 Proses Diskusi Menentukan Unsur Intrinsik Cerpen Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, jurnal siswa, dan dokumentasi 

foto dapat diketahui bahwa proses diskusi dalam menentukan unsur intrinsik 

cerpen pada pembelajaran menyimak cerpen siklus I  belum kondusif. Oleh 
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karena itu, harus lebih dikondisikan pada proses diskusi pada pembelajaran 

menyimak cerpen siklus II. 

4.1.1.1.4 Kondusifnya Kondisi Siswa Saat Proses Mempresentasikan Hasil 

Diskusi Siklus I 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan tentang kondusifnya kondisi 

siswa saat proses mempresentasikan hasil diskusi dapat diketahui 26 siswa atau 

65% siswa mengikuti kegiatan presentasi dengan baik. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi setelah melakukan diskusi dengan teman sebangkunya. Beberapa 

siswa tidak memperhatikan presentasi dari teman yang sedang membacakan hasil 

diskusi sehingga kegiatan presentasi belum kondusif. 

Selain hasil observasi, proses mempresentasikan hasil diskusi dapat dilihat 

dari hasil dokumentasi foto. Berdasarkan hasil dokumentasi foto dapat diketahui 

masih ada beberapa siswa kurang serius dalam mengikuti kegiatan presentasi. 

Namun sebagian siswa sudah aktif mengemukakan pendapatnya. Dokumentasi 

foto berikut menunjukkan proses mempresentasikan hasil diskusi. 

 

     

       4 (a)      4 (b) 

Gambar 4 Proses Mempresentasikan Hasil Diskusi Siklus I 
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Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi foto, proses presentasi hasil 

diskusi berlangsung cukup baik. Namun pada pembelajaran menyimak cerpen 

pada siklus II harus ditingkatkan khususnya pada kegiatan mempresentasikan 

hasil diskusi. 

4.1.1.1.5 Kondusifnya Suasana Saat Kegiatan Refleksi pada Akhir 

Pembelajaran Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran menyimak cerpen siklus I pada 

aspek kondusifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran dapat 

diketahui 32 siswa atau 80% melaksanakan kegiatan refleksi dengan baik. 

Kegiatan refleksi merupakan kegiatan akhir pada pembelajaran. Pada kegiatan ini 

siswa diminta menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan serta 

menggungkapkan kekurangan pembelajaran tersebut. Hal ini dilakukan agar pada 

pembelajaran yang akan datang bisa dilakukan perbaikan dan hasilnya akan lebih 

baik. 

Hasil wawancara dengan beberapa siswa menunjukkan bahwa 

pembelajaran berlangsung dengan baik. Siswa merasa senang dengan 

pembelajaran menyimak cerpen menggunakan media audiovisual. Siswa merasa 

lebih bersemangat untuk menyimak cerpen. Kekurangan pada pembelajaran 

tersebut adalah kondisi ruangan yang terlalu terang membuat media audiovisual 

kurang jelas terlihat dari belakang. 

Hasil jurnal siswa menunjukkan bahwa siswa dapat menyebutkan 

kesulitan-kesulitan siswa saat  pembelajaran dan dapat memberikan saran untuk 

pembelajaran yang akan datang. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam 
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membedakan tahapan-tahapan alur. Saran yang siswa berikan untuk pembelajaran 

yang akan datang yaitu guru menjelaskan lebih jelas lagi pada unsur intrinsik 

cerpen. 

Selain itu, aspek kondusifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran didukung oleh hasil dokumentasi foto. Hasil dokumentasi tersebut 

sebagai berikut. 

       

Gambar 5 Kegiatan Refleksi Pembelajaran Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi, jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi 

foto pada pembelajaran menyimak cerpen siklus I menunjukkan bahwa kegiatan 

refleksi pada akhir pembelajaran berjalan cukup baik. Namun, hal tersebut harus 

ditingkatkan lagi pada siklus II. 

4.1.1.2 Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerpen Melalui Model 

Pembelajaran Think-Pair-Share dengan Media Audiovisual Siklus I 

Hasil tes siklus I merupakan data awal diterapkannya pembelajaran 

menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 

audiovisual. Hasil menyimak cerpen ini didasarkan pada tujuh aspek yang harus 

diperhatikan dalam menyimak cerpen. ketujuh aspek tersebut yaitu: (1) 
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menentukan jenis alur beserta alasannya; (2) menentukan konflik cerpen beserta 

alasannya; (3) menentukan klimaks cerpen beserta alasannya; (4) menentukan 

tokoh utama beserta alasannya; (5) menentukan watak tokoh beserta alasannya; 

(6) menentukan metode penokohan beserta alasannya; dan (7) menentukan latar 

cerpen. Hasil menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share 

dengan media audiovisual siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6 Hasil Tes Keterampilan Menyimak Cerpen Siklus I 

No. Kategori Nilai Frekuensi % 
Jumlah 

Nilai 
Rata-rata 

1. Sangat baik 85 – 100 2 5 173           2898 
 =                

        40     
 = 72,45 
 
   (Cukup) 

2. Baik 75 – 84 20 50 1551 

3. Cukup 65 – 74 11 27,5 739 

4. Kurang <65 7 17,5 435 

Jumlah 40 100 2898 

 

Tabel di atas menunjukkan hasil tes siklus I keterampilan menyimak 

cerpen siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal dengan rata-rata 72,45 

atau berkategori cukup. Dari 40 siswa yang hadir, hanya 7 siswa atau 17,5 % 

memperoleh nilai kurang dengan skor <65. Siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori cukup sebanyak 11 siswa atau 27,5 % dengan rentang skor 65 – 74. 

Kategori baik dengan rentang skor 75 – 84 sebanyak 20 siswa atau 50 %. Kategori 

sangat baik dengan rentang skor 85 – 100 sebanyak 2 siswa atau 5%. 
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Secara keseluruhan, keterampilan menyimak cerpen siswa belum 

memenuhi target pencapaian nilai 75 pada masing-masing siswa. Oleh karena itu, 

masih diperlukan siklus II guna memperbaiki hasil tes siswa pada siklus I yang 

belum mencapai nilai ketuntasan yang telah ditentukan. 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai persentase hasil tes menulis 

cerpen pada siklus I disajikan dalam diagram lingkaran berikut ini. 

 

5%

50%27,5%

17,5%

Diagram 1 Hasil Tes Keterampilan 
Menyimak Cerpen Siklus I

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang
 

Diagram di atas menunjukkan kemampuan siswa menyimak cerpen siklus 

I yang berkategori kurang sebesar 17,5%, kategori cukup sebesar 27,5%, dan 

kategori baik sebesar 50 %, sedangkan untuk kategori sangat baik 5%.  

Hasil tes siklus I mencakup tujuh aspek penilaian dalam menyimak cerpen 

(1) jenis alur dan alasan yang mendukung; (2) konflik cerpen dan alasan yang 

mendukung; (3) klimaks cerpen dan alasan yang mendukung; (4) tokoh utama dan 

alasan yang mendukung; (5) watak tokoh dan alasan yang mendukung; (6) metode 

penokohan dan alasan yang mendukung; dan (7) latar cerpen. 
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Tabel 7 Nilai Rata-Rata Keterampilan Siswa pada Tiap Aspek dalam Tes 

Menyimak Cerpen Siklus I 

No. Aspek yang Dinilai Skor Rata-Rata Kategori 

1. Jenis alur dan bukti yang mendukung 80,6   Baik  

2. Konflik cerpen dan alasan yang 

mendukung 

61,25 Kurang 

3. Klimaks cerpen dan alasan yang 

mendukung 

60 Kurang 

4. Tokoh utama dan alasan yang 

mendukung 

77,5 Baik 

5. Watak tokoh dan alasan yang mendukung 84,3 Baik 

6. Metode penokohan dan alasan yang 

mendukung 

64,4 Kurang 

7. Latar cerpen 78,2 Baik 

 

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa tes keterampilan menyimak 

cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual 

pada siklus I dari tiap aspek yaitu: (1) aspek jenis alur dan bukti yang mendukung 

mencapai nilai rata-rata 80,6 atau kategori baik; (2) aspek konflik cerpen dan 

alasan yang mendukung mencapai nilai rata-rata 61,25 atau kategori kurang; (3) 

aspek klimaks cerpen dan alasan yang mendukung mencapai nilai rata-rata 60 atau 

kategori kurang; (4) aspek tokoh utama dan alasan yang mendukung mencapai 

nilai rata-rata 77,5 atau kategori baik; (5) aspek watak tokoh dan alasan yang 
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mendukung mencapai nilai rata-rata 84,3 atau kategori baik; (6) aspek metode 

penokohan mencapai nilai rata-rata 64,4 atau kategori kurang; (7) aspek latar 

cerpen mencapai nilai rata-rata 78,2 atau kategori baik. Hasil penelitian dari tiap 

aspek dipaparkan sebagai berikut. 

4.1.1.2.1 Hasil Tes Aspek Jenis Alur Siklus I 

Pada aspek jenis alur, siswa harus menentukan jenis alur yang sesuai 

dengan cerpen yang telah disimak melalui video pembacaan cerpen dan 

menyebutkan alasan pemilihan alur tersebut. Jika jawaban dan alasan yang ditulis 

oleh siswa sesuai dengan cerpen yang disimak, maka siswa akan mendapatkan 

skor maksimal. Hasil tes aspek jenis alur dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 8 Hasil Tes Menyimak Cerpen Aspek Jenis Alur Siklus I 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (3) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1. Sangat baik 4 12 24 60 96           129 
 =                x 100 

    4 x 40     
  
 =   80,6   
 
     (Baik) 

2. Baik 3 9 5 12,5 15 

3. Cukup 2 6 7 17,5 14 

4. Kurang 1 3 4 10 4 

Jumlah 40 100 129 

 

Data pada tabel di atas diketahui bahwa keterampilan siswa dalam 

menyimak cerpen pada aspek jenis cerpen. Kategori sangat baik dengan skor 4 

dicapai 24 siswa atau sebesar 60%, kategori baik dengan skor 3 dicapai 5 siswa 

atau sebesar 12,5%, kategori cukup dengan skor 2 dicapai 7 siswa atau sebesar 
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17,5%, dan kategori kurang dengan skor 1 dicapai 4 siswa atau sebesar 10%. Jadi 

rata-rata nilai keterampilan menyimak cerpen aspek jenis alur pada siklus I adalah 

80,6 atau kategori baik. Hampir sebagian siswa bisa menyebutkan jenis alur 

dengan tepat beserta alasan yang mendukung. Namun, masih ada siswa salah 

dalam menyebutkan alasan bahkan beberapa siswa tidak menyebutkan alasan 

yang mendukung.  

4.1.1.2.2 Hasil Tes Aspek Konflik Cerpen Siklus I 

Pada aspek konflik cerpen siswa diminta menyebutkan bagian konflik 

berdasarkan cerpen yang disimak serta menyebutkan alasan yang mendukung 

jawaban. Hasil tes pada aspek konflik cerpen siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 9 Hasil Tes Menyimak Cerpen Aspek Konflik Cerpen Siklus I 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (4) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1. Sangat baik 4 16 12 30 48           98 
 =                x 100 

    4 x 40     
  
 =    61,25       
 
      (Kurang) 

2. Baik 3 12 5 12,5 15 

3. Cukup 2 8 12 30 24 

4. Kurang 1 4 11 27,5 11 

Jumlah 40 100 98 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan siswa 

dalam menyimak cerpen aspek konflik cerpen adalah 61,25 termasuk kategori 

kurang. Kategori sangat baik dengan skor 4 dicapai 12 siswa atau 30%, kategori 
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baik dengan skor 3 dicapai 5 siswa atau 12,5%, kategori cukup dengan skor 2 

dicapai 12 siswa atau 30% dan kategori kurang dengan skor 1 dicapai 11 siswa 

atau 27,5%. Hanya sedikit siswa yang bisa menyebutkan konflik cerpen beserta 

alasan yang mendukung dengan baik. Sebagian siswa sudah bisa menyebutkan 

konflik cerpen dengan baik tetapi belum bisa menyebutkan alasan yang 

mendukung atas pemilihan konflik cerpen tersebut dengan baik. Hasil tes pada 

aspek konflik cerpen perlu ditingkatkan pada siklus II. 

4.1.1.2.3 Hasil Tes Aspek Klimaks Cerpen Siklus I 

Pada aspek klimaks cerpen siswa diminta menyebutkan bagian klimaks 

cerpen berdasarkan cerpen yang disimak serta menyebutkan alasan yang 

mendukung jawaban. Hasil tes pada aspek klimaks cerpen dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 10 Hasil Tes Menyimak Cerpen Aspek Klimaks Cerpen Siklus I 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (4) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1. Sangat baik 4 16 8 20 32           96 
 =                x 100 

    4 x 40     
  
 =    60 
 
      (Kurang) 

2. Baik 3 12 12 30 36 

3. Cukup 2 8 8 20 16 

4. Kurang 1 4 12 30 12 

Jumlah 40 100 96 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan siswa 

dalam menyimak cerpen aspek klimaks cerpen adalah 60 termasuk kategori 
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kurang. Kategori sangat baik dengan skor 4 dicapai 8 siswa atau 20%, kategori 

baik dengan skor 3 dicapai 12 siswa atau 30%, kategori cukup dengan skor 2 

dicapai 8 siswa atau 20% dan kategori kurang dengan skor 1 dicapai 12 siswa atau 

30%. Sebagian siswa sudah bisa menyebutkan klimaks cerpen dengan baik, tetapi 

belum bisa menyebutkan alasan yang mendukung. Namun, beberapa siswa sudah 

bisa menyebutkan klimaks cerpen dan alasan yang mendukung dengan baik. Hasil 

tes pada aspek konflik cerpen perlu ditingkatkan pada siklus II. 

4.1.1.2.4 Hasil Tes Aspek Tokoh Utama Siklus I 

Pada aspek tokoh utama siswa diminta menentukan tokoh utama 

berdasarkan cerpen yang disimak serta menyebutkan alasan yang mendukung 

jawaban. Hasil tes pada aspek tokoh utama dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 11 Hasil Tes Menyimak Cerpen Aspek Tokoh Utama Siklus I 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (3) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1. Sangat baik 4 12 23 57,5 92           124 
 =                x 100 

    4 x 40     
  
 =     77,5 
 
      (Baik) 

2. Baik 3 9 6 15 18 

3. Cukup 2 6 3 7,5 6 

4. Kurang 1 3 8 20 8 

Jumlah 40 100 124 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan siswa 

dalam menyimak cerpen aspek tokoh utama adalah 77,5 termasuk kategori baik. 

Kategori sangat baik dengan skor 4 dicapai 23 siswa atau 57,5%, kategori baik 
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dengan skor 3 dicapai 6 siswa atau 15%, kategori cukup dengan skor 2 dicapai 3 

siswa atau 7,5% dan kategori kurang dengan skor 1 dicapai 8 siswa atau 20%. 

Sebagian siswa mampu menentukan tokoh utama dan alasan yang mendukung 

dengan baik. Namun, beberapa siswa masih belum mampu menyebutkan alasan 

yang mendukung jawaban dengan baik. Hasil tes pada aspek tokoh utama cerpen 

perlu ditingkatkan pada siklus II. 

4.1.1.2.5 Hasil Tes Aspek Watak Tokoh Siklus I 

Pada aspek watak tokoh siswa diminta menentukan watak tokoh cerpen 

berdasarkan cerpen yang disimak serta menyebutkan alasan yang mendukung 

jawaban. Hasil tes pada aspek watak tokoh dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 12 Hasil Tes Menyimak Cerpen Aspek Watak Tokoh Siklus I 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (4) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1. Sangat baik 4 16 28 70 112           135 
 =                x 100 

    4 x 40     
  
 =    84,3       
 
      (Baik) 

2. Baik 3 12 4 10 12 

3. Cukup 2 8 3 7,5 6 

4. Kurang 1 4 5 12,5 5 

Jumlah 40 100 135 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan siswa 

dalam menyimak cerpen aspek watak tokoh adalah 84,3 termasuk kategori baik. 

Kategori sangat baik dengan skor 4 dicapai 28 siswa atau 70 %, kategori baik 

dengan skor 3 dicapai 3 siswa atau 7,5%, kategori cukup dengan skor 2 dicapai 3 
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siswa atau 7,5% dan kategori kurang dengan skor 1 dicapai 5 siswa atau 12,5%. 

Sebagian siswa sudah mampu menentukan watak tokoh dengan baik. Hanya ada 

beberapa siswa yang belum mampu menentukan watak tokoh dengan baik. Selain 

itu, beberapa siswa sudah mampu menyebutkan alasan yang mendukung jawaban. 

Namun, hal tersebut perlu ditingkatkan pada pembelajaran siklus II. 

4.1.1.2.6 Hasil Tes Aspek Metode Penokohan Siklus I 

Pada aspek metode penokohan siswa diminta menentukan metode yang 

digunakan pengarang dalam menentukan watak tokoh cerpen berdasarkan cerpen 

yang disimak serta menyebutkan alasan yang mendukung jawaban. Hasil tes pada 

aspek metode penokohan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 13 Hasil Tes Menyimak Cerpen Aspek Metode Penokohan Siklus I 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (4) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1. Sangat baik 4 16 15 37,5 60          103 
 =                x 100 

    4 x 40     
  
 =    64,4       
 
       (Kurang) 

2. Baik 3 12 5 12,5 15 

3. Cukup 2 8 8 20 16 

4. Kurang 1 4 12 30 12 

Jumlah 40 100 103 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan siswa 

dalam menyimak cerpen aspek metode penokohan adalah 64,4 termasuk kategori 

kurang. Kategori sangat baik dengan skor 4 dicapai 15 siswa atau 37,5%, kategori 

baik dengan skor 3 dicapai 5 siswa atau 12,5%, kategori cukup dengan skor 2 
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dicapai 8 siswa atau 20% dan kategori kurang dengan skor 1 dicapai 12 siswa atau 

30%. Sebagian siswa belum mampu menyebutkan alasan yang mendukung 

dengan baik. Hasil tes pada aspek metode penokohan perlu ditingkatkan pada 

siklus II. Oleh karena itu, pada siklus II perlu dijelaskan lebih mendalam lagi 

kepada siswa materi tentang metode penokohan. 

4.1.1.2.7 Hasil Tes Aspek Latar Cerpen Siklus I 

Pada aspek latar cerpen siswa diminta menyebutkan latar cerpen yaitu latar 

tempat, latar waktu, dan latar suasana berdasarkan cerpen yang disimak. Hasil tes 

pada aspek latar cerpen dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 14 Hasil Tes Menyimak Cerpen Aspek Latar Cerpen Siklus I 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (3) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1. Sangat baik 4 12 22 55 88           125 
 =                x 100 

    4 x 40     
  
 =   78,2    
 
      (Baik) 

2. Baik 3 9 9 22,5 27 

3. Cukup 2 6 9 22,5 18 

4. Kurang 1 3 0 0 0 

Jumlah 40 100 125 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan siswa 

dalam menyimak cerpen aspek latar cerpen adalah 78,2 termasuk kategori baik. 

Kategori sangat baik dengan skor 4 dicapai 22 siswa atau 55%, kategori baik 

dengan skor 3 dicapai 9 siswa atau 22,5%, kategori cukup dengan skor 2 dicapai 9 

siswa atau 22,5% dan kategori kurang dengan skor 1 tidak dicapai siswa atau 0%. 
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Sebagian besar siswa mampu menyebutkan latar dengan baik, sehingga hasil yang 

dicapai cukup memuaskan. Hasil ini sudah baik jadi harus dipertahankan serta 

ditingkatkan pada siklus II. 

4.1.1.4 Perubahan Perilaku Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran 

Menyimak Cerpen Melalui Model Pembelajaran Think-Pair-Share 

dengan Media Audiovisual Siklus I 

Perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran menyimak 

cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual 

mencakup empat aspek perilaku siswa yaitu: (1) kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran; (2) keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran; (3) 

ketertarikan siswa terhadap model dan media pembelajaran yang digunakan; (4) 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Hasil perubahan perilaku siswa pada 

siklus I dipaparkan pada tabel berikut. 

Tabel 15 Hasil Observasi Perubahan Perilaku Siswa Siklus I 

No. 
Aspek Pengamatan Perubahan 

Perilaku Siswa 

Jumlah 

Siswa 
Persentase 

1. Siswa siap sebelum mengikuti pembelajaran 23 57,5% 

2. Siswa serius dalam mengikuti pembelajaran 28 70% 

3. Siswa tertarik terhadap model dan media 

pembelajaran yang digunakan 

27 67,5% 

4. Siswa aktif selama proses pembelajaran 30 75% 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui sebagian siswa belum 

menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran menyimak cerpen melalui model 

pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual. Dalam pembelajaran 

menyimak cerpen terdapat 23 siswa atau 57,5% menunjukkan kesiapan siswa 

sebelum mengikuti pembelajaran, 28 siswa atau 70% menujukkan keseriusan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, 27 siswa atau 67,5% menunjukkan 

ketertarikan siswa terhadap model dan media pembelajaran, dan 30 siswa atau 

75% menunjukkan keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung. 

4.1.1.3.1. Kesiapan Siswa Sebelum Mengikuti Pembelajaran 

Berdasarkan observasi tentang kesiapan siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran dapat diketahui 23 siswa atau 57,5% sudah siap mengikuti 

pembelajaran. Kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran juga dapat dilihat 

dari hasil jurnal guru. Hasil jurnal guru menunjukkan bahwa siswa belum siap 

mengikuti pembelajaran. Banyak siswa yang masih di luar kelas ketika jam 

pelajaran bahasa Indonesia dimulai, sehingga mengganggu siswa lain yang sudah 

siap mengikuti pembelajaran. Selain itu, masih terdapat siswa yang belum 

mengenakan seragam yang seharusnya dipakai pada saat jam pelajaran.  

Selain hasil observasi dan jurnal guru kesiapan siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran juga dapat dilihat dari hasil dokumentasi foto. Hasil dokumentasi 

foto dapat dilihat sebagai berikut. 
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6 (a)        6 (b) 

    

6 (c)       6 (d) 

Gambar 6 Kesiapan Siswa Sebelum Mengikuti Pembelajaran Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, dan dokumentasi foto dapat 

diketahui bahwa kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran menyimak 

cerpen pada siklus I masih kurang. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan agar lebih 

siap mengikuti pembelajaran pada siklus II. 

4.1.1.3.2. Keseriusan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

Hasil observasi pembelajaran menyimak cerpen pada aspek keseriusan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran menunjukkan 28 siswa atau 70% mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Sebagian siswa sudah mengikuti pembelajaran dengan 

baik. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai materi unsur intrinsik 
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cerpen dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru untuk menjawab 

pertanyaan pada lembar kegiatan. Ketika siswa diminta bekerja sama dengan 

pasangan dan membentuk kelompok dalam kegiatan presentasi, sebagian siswa 

mengikutinya dengan baik. 

Keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran juga dapat dilihat dari 

hasil jurnal guru. Hasil jurnal guru menunjukkan bahwa sebagian siswa sudah 

mengikuti pembelajaran dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa siswa 

yang kurang serius dalam pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan terpengaruh 

oleh teman yang mengajak berbincang pada saat guru menjelaskan materi. 

Selain hasil observasi dan jurnal guru, keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran juga dapat dilihat dari hasil dokumentasi foto. Hasil dokumentasi 

foto dapat dilihat sebagai berikut. 

    
7 (a)       7 (b) 

    
7 (c)        7 (d) 

Gambar 7 Keseriusan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran Siklus I 
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Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, dan dokumentasi foto 

menunjukkan bahwa keseriusan siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

menyimak cerpen pada siklus I sudah cukup baik. Namun demikian, perlu 

dipertahankan dan ditingkatkan agar lebih serius mengikuti pembelajaran pada 

siklus II. 

4.1.1.3.3. Ketertarikan Siswa Terhadap Model dan Media Pembelajaran 

yang Digunakan 

Hasil observasi tentang ketertarikan siswa terhadap model dan media 

pembelajaran yang digunakan menunjukkan 27 siswa atau 67,5% tertarik terhadap 

model dan media pembelajaran yang digunakan. Pada saat siswa diminta untuk 

menyimak cerpen, sebagian siswa sudah menunjukkan ketertarikannya dengan 

media audiovisual. Sebagian siswa serius menyimak video pembacaan cerpen 

yang diputar. Namun, masih ada beberapa siswa yang masih sibuk dengan 

kesibukannya selain menyimak cerpen, sehingga siswa tersebut tidak fokus pada 

video pembacaan cerpen yang sedang diputar.  

Hasil wawancara dengan siswa terkait ketertarikan siswa dengan 

pembelajaran menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share 

dan media audiovisual menunjukkan siswa tertarik dengan pembelajaran dengan 

model diskusi dan presentasi karena dengan diskusi siswa bisa berdiskusi atas 

jawaban yang mereka temukan pada lembar kegiatan, sementara dengan 

presentasi siswa dilatih berbicara di depan umum dan dilatih untuk berpendapat. 

Siswa juga tertarik dengan pembelajaran menggunakan media audiovisual. 
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Dengan menggunakan media audiovisual siswa tidak jenuh dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil jurnal guru tentang ketertarikan siswa terhadap model 

dan media yang digunakan dapat ditunjukkan bahwa siswa sudah mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa siswa tertarik 

dalam mengikuti pembelajaran. Ketika model pembelajaran Think-Pair-Share 

diterapkan yaitu ketika siswa diminta membentuk kelompok besar untuk 

mempresentasikan hasil diskusi mengalami sedikit hambatan. Beberapa siswa 

yang kurang cekatan dalam membentuk kelompok besar sehingga banyak waktu 

yang dibutuhkan. 

Hasil jurnal siswa hampir sama dengan hasil wawancara dengan siswa. 

Sebagian siswa tertarik dengan model dan media pembelajaran menyimak cerpen. 

Mereka merasa senang dengan pembelajaran yang telah dilakukan karena tidak 

membuat jenuh. Siswa paham apa yang dijelaskan oleh guru ataupun cerpen yang 

dibacakan pada video pembacaan cerpen. Menurut mereka media audiovisual dan 

diskusi sangat membantu siswa dalam menentukan unsur intrinsik cerpen. 

Selain hasil observasi, wawancara, jurnal guru, dan jurnal siswa 

ketertarikan siswa terhadap model dan media yang digunakan dalam pembelajaran 

menyimak cerpen juga dapat dilihat dari hasil dokumentasi foto. Hasil 

dokumentasi foto dapat dilihat sebagai berikut. 
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8 (a)     8 (b) 

    
8 (c)     8 (d) 

Gambar 8 Ketertarikan Siswa Terhadap Model dan Media Pembelajaran 

yang Digunakan pada Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, jurnal guru, jurnal siswa dan 

dokumentasi foto menunjukkan bahwa ketertarikan siswa model dan media  

pembelajaran menyimak cerpen pada siklus I sudah cukup baik. Namun demikian, 

perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar siswa lebih tertarik mengikuti 

pembelajaran pada siklus II. 

4.1.1.3.4. Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran 

Observasi yang dilakukan terhadap keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran diperoleh data belum ada sebagian dari jumlah siswa yang aktif 

selama proses pembelajaran. Hasil observasi pembelajaran menyimak cerpen pada 
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aspek keaktifan siswa selama pembelajaran menunjukkan 30 siswa atau 75% 

siswa aktif selama pembelajaran. 

Pada saat guru memberikan pertanyaan pancingan kepada siswa mengenai 

materi pembelajaran siswa merespon dan memberikan berbagai jawaban yang 

diketahui. Beberapa siswa juga aktif bertanya mengenai materi pembelajaran yang 

maupun tugas yang diberikan jika merasa belum paham. Ketika siswa mengalami 

kesulitan pada soal yang belum jelas, siswa akan mengangkat tangan untuk 

bertanya kepada guru, guru kemudian mendatangi siswa tersebut dan memberikan 

bimbingan.  

Keaktifan siswa selama proses pembelajaran juga dapat dilihat dari hasil 

jurnal guru. Jurnal guru menunjukkan siswa sudah aktif mengikuti pembelajaran 

menyimak cerpen yaitu siswa mengikuti proses pembelajaran mulai dari 

memperhatikan penjelasan dari guru, menyimak cerpen, mengerjakan tugas dari 

guru, berdiskusi dan presentasi. Namun, masih ada siswa yang kurang aktif dan 

kurang serius dalam mengikuti pembelajaran.  

Selain itu, keaktifan siswa selama proses pembelajaran juga dapat dilihat 

dari hasil dokumentasi foto. Hasil dokumentasi foto dapat dilihat sebagai berikut. 

    
9 (a)        9 (b) 

Gambar 9 Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran Siklus I 
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Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, dan dokumentasi foto 

menunjukkan bahwa keaktifan siswa selama proses pembelajaran menyimak 

cerpen pada siklus I masih kurang. Oleh karena itu, perlu peningkatan agar siswa 

lebih aktif dalam pembelajaran pada siklus II.  

4.1.1.4 Refleksi Siklus I 

Pembelajaran menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-

Share dengan media audiovisual siklus I berjalan dengan cukup baik walaupun 

masih terdapat beberapa kekurangan dalam pembelajaran dan tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa siswa tidak serius mengikuti 

pembelajaran sehingga mengganggu teman lain yang serius mengikuti 

pembelajaran menyimak cerpen. Beberapa siswa yang awalnya tidak serius 

mengikuti pembelajaran menyimak cerpen menjadi lebih bersemangat mengikuti 

pembelajaran menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share 

dengan media audiovisual karena model dan media pembelajaran tersebut dapat 

membantu siswa dalam menentukan unsur intrinsik cerpen.  

Berdasarkan hasil  observasi proses pembelajaran menyimak cerpen pada 

siklus I, diperoleh data sebagai berikut: (1) siswa berminat untuk memperhatikan 

penjelasan guru dan menyimak cerpen sebanyak 30 siswa atau 75%; (2) siswa 

dapat  menentukan unsur intrinsik cerpen secara individu dengan intensif 

sebanyak 25 siswa atau 62,5%; (3) siswa berdiskusi dalam menentukan unsur 

intrinsik cerpen secara kondusif sebanyak 24 siswa atau 60%; (4) siswa mengikuti 

kegiatan presentasi hasil diskusi secara kondusif sebanyak 26 siswa atau 65%; (5) 
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siswa mengikuti kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran secara kondusif 

sebanyak 32 siswa atau 80%. 

Proses pembelajaran yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa 

kelemahan yang menghambat atau mengganggu pembelajaran. Beberapa aspek 

yang perlu ditingkatkan  yaitu: (1) intensifnya proses menentukan unsur intrinsik 

cerpen secara individu; (2) kondusifnya proses diskusi dalam menentukan unsur 

intrinsik cerpen; dan (3) kondusifnya kondisi siswa saat proses mempresentasikan 

hasil diskusi. 

Kelemahan pada aspek intensifnya proses menentukan unsur intrinsik 

cerpen secara individu yaitu sebagian siswa belum percaya diri untuk menjawab 

sendiri pertanyaan-pertanyaan pada lembar kegiatan. Siswa masih menyontek 

jawaban teman sebelahnya atau teman depan dan belakangnya, hanya beberapa 

siswa yang mengerjakan dengan tenang tanpa menyontek jawaban teman. Selain 

itu, waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan soal-soal tidak sesuai dengan 

waktu yang disepakati. Hal tersebut menunjukkan proses menentukan unsur 

intrinsik cerpen secara individu belum intensif. 

Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kelemahan pada aspek 

intensifnya proses menentukan unsur intrinsik cerpen secara individu yaitu siswa 

diberi arahan untuk lebih berkonsentrasi dalam menyimak cerpen sehingga siswa 

bisa menjawab pertanyaan pada lembar kegiatan. Guru lebih ketat dalam 

mengawasi siswa ketika mengerjakan soal pada lembar kegiatan. Selain itu, 

pemaksimalan dan pemberian batas waktu yang tegas saat proses pembelajaran 
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juga mengefektifkan waktu dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat tepat 

waktu dalam mengerjakan tugas di kelas. 

Kelemahan aspek kondusifnya proses diskusi dalam menentukan unsur 

intrinsik cerpen yaitu beberapa pasang siswa tidak melaksanakan diskusi dengan 

baik. Mereka hanya saling melengkapi jawaban yang belum dikerjakan, tidak 

didiskusikan jika terdapat perbedaan.  

Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kelemahan pada aspek 

kondusifnya proses diskusi dalam menentukan unsur intrinsik cerpen yaitu guru 

agar lebih tegas menasihati siswa yang kurang serius dalam berdiskusi.  

Kelemahan pada aspek kondusifnya kondisi siswa saat proses 

mempresentasikan hasil diskusi yaitu sedikit siswa yang aktif dalam kegiatan 

presentasi. Siswa yang sama maju mempresentasikan hasil diskusi, bertanya, dan 

menanggapi, sedangkan siswa lain hanya mendengarkan dan menyaksikan 

jalannya kegiatan presentasi. 

Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah 

pemberian nilai tambahan bagi siswa yang aktif selama kegiatan presentasi. 

Dengan demikian, siswa akan tertarik untuk aktif bertanya dan menanggapi serta 

berani untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan teman-temannya. 

Berdasarkan data tes menyimak cerpen siklus I, nilai rata-rata tes yang 

diperoleh dari siklus I adalah 71,9 dalam kategori cukup. Nilai KKM yang dipakai 

guru adalah 75, nilai yang kurang dari 75 belum mencapai batas ketuntasan. Jadi 

terdapat 22 siswa yang dikatakan tuntas dan 18 siswa lainnya masih berada di 

bawah standar ketuntasan. 
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. Dari 40 siswa yang hadir, hanya 7 siswa atau 17,5 % memperoleh nilai 

kurang dengan skor <65. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori cukup 

sebanyak 11 siswa atau 27,5 % dengan rentang skor 65 – 74. Kategori baik 

dengan rentang skor 75 – 84 sebanyak 20 siswa atau 50%. Kategori sangat baik 

dengan rentang skor 85 – 100 sebanyak 2 siswa atau 5%. 

Nilai rata-rata tiap aspek menyimak cerpen yaitu: (1) aspek jenis alur dan 

bukti yang mendukung mencapai nilai rata-rata 80,6 atau kategori baik; (2) aspek 

konflik cerpen dan alasan yang mendukung mencapai nilai rata-rata 61,25 atau 

kategori kurang; (3) aspek klimaks cerpen dan alasan yang mendukung mencapai 

nilai rata-rata 60 atau kategori kurang; (4) aspek tokoh utama dan alasan yang 

mendukung mencapai nilai rata-rata 77,5 atau kategori baik; (5) aspek watak 

tokoh dan alasan yang mendukung mencapai nilai rata-rata 84,3 atau kategori 

baik; (6) aspek metode penokohan mencapai nilai rata-rata 64,4 atau kategori 

kurang; (7) aspek latar cerpen mencapai nilai rata-rata 78,2 atau kategori baik. 

Jadi aspek menyimak cerpen yang perlu ditingkatkan yaitu aspek konflik cerpen, 

klimaks cerpen dan metode penokohan.  

Kelemahan yang dialami siswa pada aspek konflik cerpen dan klimaks 

yaitu siswa kesulitan untuk membedakan bagian klimaks dan konflik cerpen. 

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah guru harus memberikan 

penjelasan yang lebih mendalam dan memberikan contoh cerpen serta 

menunjukkan bagian konflik dan klimaks pada sebuah cerpen.  

Kelemahan yang dialami siswa pada aspek metode penokohan yaitu siswa 

kesulitan dalam menentukan metode penokohan yang digunakan pada cerpen 



 
 

 
 

114

yang disimak disebabkan siswa kurang konsentrasi dalam menyimak cerpen. 

Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kelemahan pada aspek cara 

penyajian watak tokoh yaitu guru memberikan contoh cerpen yang menggunakan 

metode penokohan cerpen serta memberikan tanda pada bagian watak tokoh  yang 

menggunakan metode penokohan tersebut. Selain itu, siswa diberi arahan pada 

saat menyimak cerpen untuk memperhatikan metode penokohan yang digunakan 

untuk menentukan watak tokoh. 

Berdasarkan observasi perilaku siswa yang diperoleh pada pembelajaran 

menyimak cerpen siklus I diperoleh data sebagai berikut: (1) siswa siap sebelum 

mengikuti pembelajaran sebanyak 23 siswa atau 57,5% menunjukkan; (2) siswa 

yang serius dalam mengikuti pembelajaran sebanyak 28 siswa atau 70%; (3) siswa 

yang tertarik terhadap model dan media pembelajaran yang digunakan 27 siswa 

atau 67,5%; (4) siswa yang aktif selama proses pembelajaran 30 siswa atau 75%.  

Berdasarkan hasil observasi pada data di atas masih terdapat kelemahan 

pada tiap-tiap aspek sehingga perlu ditingkatkan pada siklus II. Aspek yang perlu 

ditingkatkan yaitu: (1) kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran; dan (2) 

ketertarikan siswa terhadap model dan media pembelajaran yang digunakan. 

Kelemahan pada aspek kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

yaitu banyak siswa yang masih di luar kelas ketika jam pelajaran bahasa Indonesia 

dimulai, sehingga mengganggu siswa lain yang sudah siap mengikuti 

pembelajaran. Selain itu, sebagian besar siswa belum menyiapkan buku pelajaran 

bahasa Indonesia. Tidak semua siswa menggunakan seragam yang seharusnya 
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dipakai pada hari tersebut, siswa masih memakai seragam olahraga karena pada 

jam sebelum pelajaran bahasa Indonesia siswa mengikuti senam bersama. 

Solusi yang dapat diterapkan pada aspek kesiapan siswa sebelum 

mengikuti pembelajaran yaitu guru harus lebih tegas kepada siswa yang terlambat 

dan menasihatinya agar tidak terlambat masuk kelas pada pertemuan berikutnya. 

Selain itu, guru juga menasihati kepada siswa untuk selalu mempersiapkan segala 

perlengkapan yang akan digunakan selama pembelajaran. Guru memberikan 

pengurangan nilai pada siswa yang masih menggunakan pakaian selain seragam 

yang seharusnya digunakan pada hari itu. 

Kelemahan pada aspek ketertarikan siswa terhadap model dan media 

pembelajaran yang digunakan yaitu masih ada beberapa siswa yang masih sibuk 

dengan kesibukannya selain menyimak cerpen, sehingga siswa tersebut tidak 

fokus pada video pembacaan cerpen yang sedang diputar. Selain itu, ketika siswa 

diminta membentuk kelompok besar untuk mempresentasikan hasil diskusi 

mengalami sedikit hambatan. Beberapa siswa yang kurang cekatan dalam 

membentuk kelompok besar sehingga banyak waktu yang dibutuhkan. 

Solusi yang dapat diterapkan pada aspek ketertarikan siswa terhadap 

model dan media pembelajaran yang digunakan yaitu guru menyampaikan 

kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama pembelajaran pada apersepsi dan 

ditekankan pada kegiatan menyimak cerpen. Siswa diminta lebih fokus dalam 

menyimak cerpen agar bisa menjawab pertanyaan yang sudah disediakan guru.  
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4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

 Siklus II ini merupakan tindakan lanjutan dari penelitian keterampilan 

menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 

audiovisual siklus I. Tindakan siklus II dilaksanakan sebagai upaya untuk 

memperbaiki dan memecahkan masalah menyimak cerpen yang dihadapi siswa 

yang terdiri atas hasil tes dan hasil nontes. Tindakan siklus II dilakukan karena 

pada siklus I pembelajaran keterampilan menyimak cerpen belum mencapai target 

yang diharapkan. Kriteria pada siklus II yaitu proses pembelajaran menyimak 

cerpen menjadi lebih baik dari siklus I. Selain itu, siswa dapat menyimak cerpen 

dan menentukan unsur intrinsik cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-

Share dengan media audiovisual dengan target ketuntasan nilai 75 pada masing-

masing siswa. Kemudian perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran 

menyimak cerpen menjadi lebih baik. Oleh karena itu, tindakan siklus II 

dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran menyimak cerpen, 

meningkatkan keterampilan menyimak cerpen, dan mengubah perilaku siswa 

dalam pembelajaran menyimak cerpen. 

 Pada siklus II penelitian dilaksanakan dengan rencana dan persiapan yang 

lebih baik daripada siklus I. Hasil dari pembelajaran menyimak cerpen pada siklus 

II dapat mengatasi masalah-masalah pada pembelajaran menyimak cerpen siklus 

I. Hal ini dibuktikan dengan proses pembelajaran menjadi lebih baik, 

meningkatnya hasil tes menyimak cerpen, dan perilaku siswa menjadi lebih baik 

dalam pembelajaran menyimak cerpen. 
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4.1.2.1 Proses Pembelajaran Menyimak Cerpen Melalui Model Pembelajaran 

Think-Pair-Share dengan Media Audiovisual Siklus II 

 Proses pembelajaran menyimak cerpen melalui model pembelajaran 

Think-Pair-Share dengan media audiovisual antara lain: (1) intensifnya proses 

penumbuhan minat siswa untuk menyimak cerpen dan memahami isi cerpen 

untuk menentukan unsur intrinsik cerpen; (2) intensifnya proses menentukan 

unsur intrinsik cerpen secara individu; (3) kondusifnya proses diskusi dalam 

menentukan unsur intrinsik cerpen; (4) kondusifnya kondisi siswa saat proses 

mempresentasikan hasil diskusi; (5) kondusifnya suasana saat kegiatan refleksi 

pada akhir pembelajaran. Hasil proses pembelajaran menyimak cerpen pada siklus 

II dipaparkan pada tabel berikut. 

Tabel 16 Hasil Observasi Proses Pembelajaran Siklus II 

No. Aspek Observasi Jumlah Siswa Persentase 

1. Siswa berminat untuk memperhatikan 

penjelasan guru dan menyimak cerpen  

36 90% 

2. Siswa menentukan unsur intrinsik cerpen 

secara individu dengan intensif 

34 85% 

3. Siswa berdiskusi dalam menentukan unsur 

intrinsik cerpen secara kondusif 

32 80% 

4. Siswa mengikuti kegiatan presentasi hasil 

diskusi secara kondusif 

33 82,5% 

5. Siswa mengikuti kegiatan refleksi pada 

akhir pembelajaran secara kondusif 

36 90% 
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Keterangan: 

Sangat baik = 85% - 100%    

Baik  = 75% - 84%    

Cukup  = 65% - 74% 

Kurang = 0% - 64% 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui proses pembelajaran menyimak 

cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual 

sudah baik. Siswa berminat untuk memperhatikan penjelasan guru dan menyimak 

cerpen sebanyak 36 siswa atau 90% dalam kategori baik. Sedangkan siswa yang 

dapat menentukan unsur intrinsik cerpen secara individu secara intensif terdapat 

34 siswa atau 85% dalam kategori baik. Kemudian siswa yang berdiskusi dalam 

menentukan unsur intrinsik cerpen secara kondusif terdapat 32 siswa atau 80% 

dalam kategori baik. Siswa mengikuti kegiatan presentasi hasil diskusi secara 

kondusif terdapat 33 siswa atau 82,5% termasuk kategori baik. Siswa yang 

mengikuti kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran secara kondusif terdapat 36 

siswa atau 90% termasuk kategori sangat baik. 

4.1.2.1.1 Intensifnya Proses Penumbuhan Minat Siswa untuk  

Memperhatikan Penjelasan Guru dan Menyimak Cerpen  

 Berdasarkan hasil observasi tentang proses intensifnya proses 

penumbuhan minat siswa untuk memperhatikan penjelasan guru dan menyimak 

cerpen dapat diketahui bahwa 36 siswa atau 90% dalam kategori baik. Sebagian 

besar siswa sudah menunjukkan keantusiasan ketika guru menjelaskan materi 

tentang unsur intrinsik cerpen. Siswa memperhatikan dengan sungguh-sungguh 
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apa yang dijelaskan oleh guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa berminat 

dalam memahami lebih mendalam unsur intrinsik cerpen. Siswa menyadari bahwa 

mereka harus memperoleh nilai yang lebih baik jadi mereka lebih serius dalam 

memperhatikan penjelasan guru. 

 Pembelajaran menyimak cerpen siklus II diawali dengan guru menanyakan 

kabar siswa dan memberitahu bahwa hari ini akan belajar menyimak cerpen. Hal 

ini dilakukan agar siswa siap untuk menerima dan mengikuti pembelajaran. 

Selanjutnya guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab dengan siswa tentang 

unsur intrinsik cerpen. Tanya jawab berhubungan dengan materi unsur intrinsik 

cerpen dengan tujuan agar siswa mengingat kembali materi unsur intrinsik cerpen 

yang telah siswa pelajari sebelumnya dan guru dapat mengetahui pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Beberapa 

siswa menjawab pertanyaan dari guru dengan baik. Guru menanyakan materi 

yang belum jelas kemudian guru menjelaskan kembali materi yang belum 

dipahami siswa sampai benar-benar paham semua materi unsur intrinsik cerpen. 

 Hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa siswa senang 

mengikuti pembelajaran menyimak cerpen. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

wawancara siswa yang menyatakan bahwa pembelajaran pada siklus II membuat 

siswa lebih jelas terhadap materi unsur intrinsik cerpen yang semula belum dia 

pahami. Siswa tersebut yakin mendapatkan nilai yang lebih memuaskan daripada 

pertemuan sebelumnya. Selain itu, siswa tertarik dengan video pembecaan cerpen 

yang ditayangkan karena cerpen yang dibacakan menarik untuk diikuti. 
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Berdasarkan jurnal guru mengenai aspek intensifnya proses penumbuhan 

minat siswa untuk memperhatikan penjelasan guru dan menyimak cerpen dapat 

diketahui siswa berminat untuk memperhatikan penjelasan guru dengan baik, 

hanya terdapat beberapa siswa yang masih belum tenang posisi duduknya ketika 

guru menjelaskan materi unsur intrinsik cerpen. Ketika siswa diminta untuk 

menyimak cerpen, siswa sudah menyimak cerpen dengan sungguh-sungguh. Hal 

tersebut menunjukkan minat siswa untuk memperhatikan penjelasan guru dan 

menyimak cerpen. 

Selain hasil observasi, catatan harian guru, dan wawancara, proses 

pembelajaran menyimak cerpen pada aspek minat siswa untuk memperhatikan 

penjelasan guru dan menyimak cerpen juga terlihat dari dokumentasi foto.  

    
     10 (a)               10 (b) 

    
    10 (c)                10 (d) 

Gambar 10 Proses Penumbuhan Minat Siswa Siklus II 
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Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi foto dapat 

dilihat bahwa proses internalisasi penumbuhan minat siswa untuk memperhatikan 

penjelasan guru dan menyimak cerpen pada siklus II berlangsung intensif.  

4.1.2.1.2 Intensifnya Proses Menentukan Unsur Intrinsik Cerpen Secara 

Individu 

 Berdasarkan obeservasi yang telah dilakukan tentang proses menentukan 

unsur intrinsik cerpen secara individu terdapat 34 siswa atau 85% siswa 

menunjukkan keseriusannya mengerjakan tugas dari guru. Siswa mengerjakan 

tugas dari guru dengan tenang. Hal tersebut disebabkan siswa menyimak cerpen 

dengan serius dan memahami isi cerpen pada video pembacaan cerpen sehingga 

siswa bisa mengerjakan soal yang terdapat pada lembar kegiatan dengan mudah.  

 Proses menentukan unsur intrinsik cerpen secara individu juga dapat 

dilihat dari hasil wawancara dengan siswa. Berdasarkan wawancara dengan siswa 

dapat diketahui siswa merasa lebih siap pada pertemuan kedua pembelajaran 

menyimak cerpen. Siswa merasa terbiasa dengan kegiatan menyimak cerpen dan 

sudah siap ketika menyimak cerpen sehingga siswa bisa dengan mudah 

memahami isi cerpen yang disimaknya. Dengan demikian, siswa bisa 

mengerjakan soal-soal mengenai unsur intrinsik cerpen pada lembar kegiatan 

tanpa menyontek jawaban teman. 

Selain hasil observasi dan wawancara, proses pembelajaran pada aspek 

intensifnya proses menentukan unsur intrinsik secara individu juga dapat dari 

dokumentasi foto. Dari hasil dokumentasi foto terlihat siswa tampak tenang 

mengerjakan soal yang diberikan guru.  
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       11 (a)            11 (b) 

Gambar 11 Proses Menentukan Unsur Intrinsik Cerpen Secara Individu 

Siklus II 

 Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi foto dapat dilihat bahwa 

proses menentukan unsur intrinsik cerpen pada siklus II berlangsung intensif.  

4.1.2.1.3 Kondusifnya Proses Diskusi dalam Menentukan Unsur Intrinsik 

Cerpen 

 Hasil observasi pada proses diskusi dalam menentukan unsur intrinsik 

cerpen menunjukkan bahwa 32 siswa atau 80% siswa melaksanakan kegiatan 

diskusi dengan baik. Beberapa pasang siswa saling mencocokkan jawaban 

mereka, jika terdapat jawaban yang berbeda maka mereka mendiskusikannya 

sampai menemukan jawaban yang tepat. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa siswa tertarik 

dengan kegiatan diskusi. Siswa lebih sungguh-sungguh dalam mendiskusikan 

jawaban yang telah mereka temukan agar dalam mempresentasikan di depan 

teman-teman jawaban mereka sudah lengkap dan benar. 

Hasil jurnal siswa menunjukkan bahwa siswa merasa senang dengan 

kegiatan diskusi karena mereka bisa saling membantu dalam menjawab soal-soal 
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dalam lembar kegiatan. Selain itu, siswa juga bisa saling berpendapat dalam 

membahas jawaban yang tidak sama dengan pendapat mereka masing-masing. 

Selain hasil observasi, wawancara, dan jurnal siswa proses diskusi dalam 

menentukan unsur intrinsik cerpen juga dapat dilihat dari hasil dokumentasi foto. 

Dokumentasi foto berikut menunjukkan proses diskusi dalam menentukan unsur 

intrinsik cerpen pada pembelajaran menyimak cerpen siklus II. 

         

     12 (a)                       12 (b)                

Gambar 12 Proses Diskusi Menentukan Unsur Intrinsik Cerpen Siklus II 

 Berdasarkan hasil observasi, wawancara, jurnal siswa, dan dokumentasi 

foto dapat diketahui bahwa proses diskusi dalam menentukan unsur intrinsik 

cerpen pada pembelajaran menyimak cerpen siklus II sudah kondusif. Siswa 

berdiskusi dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan seperti pada 

pembelajaran siklus I. 

4.1.2.1.4 Kondusifnya Kondisi Siswa Saat Proses Mempresentasikan Hasil 

Diskusi 

 Berdasarkan observasi yang telah dilakukan tentang kondusifnya kondisi 

siswa saat proses mempresentasikan hasil diskusi dapat diketahui 33 siswa atau 
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82,5% siswa mengikuti kegiatan presentasi dengan baik. Pada siklus I sebagian 

besar siswa hanya membacakan hasil diskusinya dan teman yang lain menyetujui 

tanpa ada saling menyanggah. Pada siklus II sudah ada peningkatan dengan 

memperlihatkan keseriusan mereka yaitu suasana diskusi dalam presentasi sudah 

mulai ada. Siswa saling menyampaikan sanggahan dan saling menanggapi. Selain 

itu, masing-masing pasangan ketika ditunjuk untuk mempresentasikan hasil 

diskusi sebagian besar langsung ada perwakilan tiap pasangan untuk presentasi. 

Hal tersebut menujukkan respon baik yang membuktikan siswa percaya diri 

dengan hasil diskusi siswa.  

 Hasil dokumentasi foto menunjukkan bahwa kondisi siswa saat 

mempresentasikan hasil diskusi menentukan unsur intrinsik cerpen berjalan 

lancar. Dokumentasi foto berikut menunjukkan proses mempresentasikan hasil 

diskusi. 

        

   13 (a)     13 (b) 

Gambar 13 Proses Mempresentasikan Hasil Diskusi Siklus II 
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 Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, wawancara, dan dokumentasi 

foto dapat disimpulkan bahwa kondisi siswa saat mempresentasikan hasil diskusi 

unsur intrinsik cerpen pada siklus II berjalan kondusif.  

4.1.2.3.2 Kondusifnya Suasana Saat Kegiatan Refleksi pada Akhir 

Pembelajaran 

 Berdasarkan obeservasi yang telah dilakukan tentang kondusifnya suasana 

saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran menujukkan ada 36 siswa atau 

sebanyak 90%, ini menunjukkan sikap yang baik ketika melakukan kegiatan 

refleksi.  Guru dan siswa melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

Hasil wawancara dengan siswa mengenai kesan dan saran terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan adalah siswa merasa senang terhadap 

pembelajaran menyimak cerpen. Siswa menjadi lebih paham tentang unsur 

intrinsik cerpen sehingga bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Selain itu, 

siswa merasa senang dengan media audiovisual karena siswa lebih bersemangat 

dalam menyimak cerpen. 

Berdasarkan hasil jurnal siswa dapat diketahui bahwa siswa sudah tidak 

merasa kesulitan saat  proses pembelajaran dan memberi saran agar guru 

mempraktikkan model pembelajaran yang menyenangkan pada setiap 

pembelajaran agar siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 

Selain itu, aspek kondusifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran didukung oleh hasil dokumentasi foto. Hasil dokumentasi tersebut 

sebagai berikut. 
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       14 (a)           14 (b) 

Gambar 14 Kegiatan Refleksi Pembelajaran Siklus II 

   Berdasarkan hasil observasi, jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi 

foto pada pembelajaran menyimak cerpen siklus II menunjukkan siswa bisa 

mengikutinya dengan baik.  

4.1.2.3 Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerpen Melalui Model 

Pembelajaran Think-Pair-Share dengan Media Audiovisual Siklus II 

 Hasil tes siklus II merupakan lanjutan dari data hasil tes siklus I dakam 

pembelajaran menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share 

dengan media audiovisual. Hasil menyimak cerpen ini didasarkan pada tujuh 

aspek yang harus diperhatikan dalam menyimak cerpen. ketujuh aspek tersebut 

yaitu: (1) menentukan jenis alur beserta alasannya; (2) menentukan konflik cerpen 

beserta alasannya; (3) menentukan klimaks cerpen beserta alasannya; (4) 

menentukan tokoh utama beserta alasannya; (5) menentukan watak tokoh beserta 

alasannya; (6) menentukan metode penokohan beserta alasannya; dan (7) 

menentukan latar cerpen. Hasil menyimak cerpen melalui model pembelajaran 

Think-Pair-Share dengan media audiovisual siklus II dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 17 Hasil Tes Keterampilan Menyimak Cerpen Siklus II 

No. Kategori Nilai Frekuensi % 
Jumlah 

Nilai 
Rata-rata 

1. Sangat baik 85 – 100 4 10 350           3168 

 =                

        40     

 = 79,2 

   (Baik) 

2. Baik 75 – 84 36 90 2818 

3. Cukup 65 – 74 0 0 0 

4. Kurang <65 0 0 0 

Jumlah 40 100 3168 

 

Tabel tersebut menunjukkan hasil tes menyimak cerpen siklus II dengan 

rata-rata 79,2 atau berkategori baik. Dari 40 siswa yang hadir, tidak ada siswa 

yang memperoleh nilai kurang dan nilai cukup. Kategori baik dengan rentang skor 

75 – 84 sebanyak 32 siswa atau 90 %. Kategori sangat baik dengan rentang skor 

85 – 100 sebanyak 4 siswa atau 10%. Jumlah nilai mencapai 3168 dengan nilai 

rata-rata kelas mencapai 79,2% dengan kategori baik.  

KKM yang digunakan dalam pembelajaran menyimak cerpen adalah 75 

pada masing-masing siswa. Jadi, pada pembelajaran menyimak cerpen siklus II 

terdapat 40 siswa dikatakan tuntas. Hal tersebut sudah memenuhi target penelitian 

yaitu masing-masing siswa mencapai KKM yang digunakan. Oleh karena itu, 

tidak diperlukan lagi tindakan pada siklus berikutnya. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram lingkaran berikut ini.  
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10%

90%

0% 0%

Diagram 2 Hasil Tes Keterampilan 

Menyimak Cerpen Siklus II

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang
 

Diagram di atas menunjukkan kemampuan siswa menyimak cerpen siklus 

II yang berkategori kurang sebesar 0%, kategori cukup sebesar 0%, dan kategori 

baik sebesar 90 %, sedangkan untuk kategori sangat baik 10%. .  

Hasil tes siklus II mencakup tujuh aspek penilaian dalam menyimak 

cerpen (1) jenis alur dan alasan yang mendukung; (2) konflik cerpen dan alasan 

yang mendukung; (3) klimaks cerpen dan alasan yang mendukung; (4) tokoh 

utama dan alasan yang mendukung; (5) watak tokoh dan alasan yang mendukung; 

(6) metode penokohan dan alasan yang mendukung; dan (7) latar cerpen. 

Tabel 18 Nilai Rata-Rata Keterampilan Siswa pada Tiap Aspek dalam Tes 

Menyimak Cerpen Siklus II 

No. Aspek yang Dinilai Skor Rata-Rata Kategori 

1. Jenis alur dan bukti yang mendukung 84,3 Baik  

2. Konflik cerpen dan alasan yang 

mendukung 

71,25 Cukup 
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3. Klimaks cerpen dan alasan yang 

mendukung 

70,6 Cukup 

4. Tokoh utama dan alasan yang 

mendukung 

82,5 Baik 

5. Watak tokoh dan alasan yang mendukung 87,5 Sangat Baik 

6. Metode penokohan dan alasan yang 

mendukung 

73,2 Cukup 

7. Latar cerpen 87,5 Sangat Baik 

 

 Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui bahwa tes keterampilan menyimak 

cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual 

pada siklus II dari tiap aspek. Tiap aspek keterampilan menyimak cerpen 

mengalami peningkatan daripada pembelajaran menyimak cerpen siklus I. Rata-

rata pada tiap aspek sudah mencapai kategori baik. Rata-rata tiap aspek pada 

pembelajaran menyimak cerpen siklus II yaitu: (1) aspek jenis alur dan alasan 

yang mendukung mencapai nilai rata-rata 84,3 atau kategori baik; (2) aspek 

konflik cerpen dan alasan yang mendukung mencapai nilai rata-rata 71,25 atau 

kategori cukup; (3) aspek klimaks cerpen dan alasan yang mendukung mencapai 

nilai rata-rata 70,6 atau kategori cukup; (4) aspek tokoh utama dan alasan yang 

mendukung mencapai nilai rata-rata 82,5 atau kategori baik; (5) aspek watak 

tokoh dan alasan yang mendukung mencapai nilai rata-rata 87,5 atau kategori 

sangat baik; (6) aspek metode penokohan mencapai nilai rata-rata 73,2 atau 
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kategori cukup; (7) aspek latar cerpen mencapai nilai rata-rata 87,5 atau kategori 

sangat baik. Hasil penelitian dari tiap aspek dipaparkan sebagai berikut. 

4.1.1.2.8 Hasil Tes Aspek Jenis Alur Siklus II 

Pada aspek jenis alur, siswa harus menentukan jenis alur yang sesuai 

dengan cerpen yang telah disimak melalui video pembacaan cerpen dan 

menyebutkan alasan pemilihan alur tersebut. Jika jawaban dan alasan yang ditulis 

oleh siswa sesuai dengan cerpen yang disimak, maka siswa akan mendapatkan 

skor maksimal. Hasil tes aspek jenis alur dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 19 Hasil Tes Menyimak Cerpen Aspek Jenis Alur Siklus II 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (3) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1. Sangat baik 4 12 28 70 112           135 
 =                x 100 

    4 x 40     
  
 =   84,3   
 
     (Baik) 

2. Baik 3 9 4 10 12 

3. Cukup 2 6 3 7,5 6 

4. Kurang 1 3 5 12,5 5 

Jumlah 40 100 135 

 

Data pada tabel di atas diketahui bahwa keterampilan siswa dalam 

menyimak cerpen pada aspek jenis cerpen. Kategori sangat baik dengan skor 4 

dicapai 28 siswa atau sebesar 80%, kategori baik dengan skor 3 dicapai 4 siswa 

atau sebesar 10%, kategori cukup dengan skor 2 dicapai 3 siswa atau sebesar 

7,5%, dan kategori kurang dengan skor 1 dicapai 5 siswa atau sebesar 12,5%. Jadi 

rata-rata nilai keterampilan menyimak cerpen aspek jenis alur pada siklus I adalah 
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84,3 atau kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan 

siswa dalam menentukan jenis alur dan menyebutkan alasan yang mendukung 

dalam kategori baik. Hampir semua siswa mampu menentukan jenis alur cerpen 

dan mampu menyebutkan alasan yang mendukungnya dengan tepat. Namun, 

masih ada siswa salah dalam menyebutkan alasan bahkan beberapa siswa tidak 

menyebutkan alasan yang mendukung. 

4.1.2.2.2 Hasil Tes Aspek Konflik Cerpen Siklus II 

Pada aspek konflik cerpen siswa diminta menyebutkan bagian konflik 

berdasarkan cerpen yang disimak serta menyebutkan alasan yang mendukung 

jawaban. Hasil tes pada aspek konflik cerpen siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 20 Hasil Tes Menyimak Cerpen Aspek Konflik Cerpen Siklus II 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (4) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1. Sangat baik 4 16 20 50 80           114 
 =                x 100 

    4 x 40     
  
 =    71,25 
 
      (Cukup) 

2. Baik 3 12 4 10 12 

3. Cukup 2 8 6 15 12 

4. Kurang 1 4 10 25 10 

Jumlah 40 100 114 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan siswa 

dalam menyimak cerpen aspek konflik cerpen adalah 71,25 termasuk kategori 

cukup. Kategori sangat baik dengan skor 4 dicapai 20 siswa atau 50%, kategori 
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baik dengan skor 3 dicapai 4 siswa atau 10%, kategori cukup dengan skor 2 

dicapai 6 siswa atau 15% dan kategori kurang dengan skor 1 dicapai 10 siswa atau 

25%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa dalam 

menentukan konflik cerpen serta menyebutkan alasan yang mendukung termasuk 

kategori cukup. Sebagian besar siswa mampu menentukan konflik cerpen serta 

mampu menunjukkan bukti yang mendukungnya dengan tepat. Namun masih ada 

beberapa siswa yang belum tepat dalam menentukan konflik cerpen.  

4.1.2.2.3 Hasil Tes Aspek Klimaks Cerpen Siklus II 

Pada aspek klimaks cerpen siswa diminta menyebutkan bagian klimaks 

cerpen berdasarkan cerpen yang disimak serta menyebutkan alasan yang 

mendukung jawaban. Hasil tes pada aspek klimaks cerpen dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 21 Hasil Tes Menyimak Cerpen Aspek Klimaks Cerpen Siklus II 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (4) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1. Sangat baik 4 16 16 40 64           113 
 =                x 100 

    4 x 40     
  
 =    70,6 
 
      (Cukup) 

2. Baik 3 12 8 20 24 

3. Cukup 2 8 9 22,5 18 

4. Kurang 1 4 7 17,5 7 

Jumlah 40 100 113 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan siswa 

dalam menyimak cerpen aspek klimaks cerpen adalah 70,6 termasuk kategori 
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cukup. Kategori sangat baik dengan skor 4 dicapai 16 siswa atau 40%, kategori 

baik dengan skor 3 dicapai 8 siswa atau 20%, kategori cukup dengan skor 2 

dicapai 9 siswa atau 22,5% dan kategori kurang dengan skor 1 dicapai 7 siswa 

atau 17,5%. Hampir sebagian siswa sudah bisa menyebutkan klimaks cerpen 

dengan baik, tetapi belum bisa menyebutkan alasan yang mendukung dengan 

baik.  

4.1.2.2.4 Hasil Tes Aspek Tokoh Utama Siklus II 

Pada aspek tokoh utama siswa diminta menentukan tokoh utama 

berdasarkan cerpen yang disimak serta menyebutkan alasan yang mendukung 

jawaban. Hasil tes pada aspek tokoh utama dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 22 Hasil Tes Menyimak Cerpen Aspek Tokoh Utama Siklus II 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (3) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1. Sangat baik 4 12 26 65 104           132 
 =                x 100 

    4 x 40     
  
 =    82,5 
 
      (Baik) 

2. Baik 3 9 7 17,5 21 

3. Cukup 2 6 0 0 0 

4. Kurang 1 3 7 17,5 7 

Jumlah 40 100 132 

 

Berdasarkan tabel 22 di atas dapat dilihat bahwa 26 siswa atau sebesar 

65% masuk dalam kategori sangat baik. Nilai dalam kategori baik terdapat 7 

siswa atau sebesar 17,5%. Tidak terdapat siswa yang memperoleh nilai dengan 
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kategori cukup , dan 7 siswa atau 17,5%  memperoleh nilai dalam kategori 

kurang. 

 Nilai rata-rata klasikal siswa pada aspek menentukan tokoh utama dan 

bukti yang mendukung sebesar 82,5. Nilai ini termasuk dalam kategori baik. 

Maka dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa dalam menentukan tokoh utama 

dan bukti yang mendukung dalam kategori  baik. Sebagian besar siswa mampu 

menentukan tokoh utama cerpen dan menyebutkan alasan yang mendukungnya 

dengan tepat. Namun, ada beberapa siswa yang masih belum mampu 

menunjukkan bukti yang mendukung.  

4.1.2.2.5 Hasil Tes Aspek Watak Tokoh Siklus II 

Pada aspek watak tokoh siswa diminta menentukan watak tokoh cerpen 

berdasarkan cerpen yang disimak serta menyebutkan alasan yang mendukung 

jawaban. Hasil tes pada aspek watak tokoh dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 23 Hasil Tes Menyimak Cerpen Aspek Watak Tokoh Siklus II 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (4) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1. Sangat baik 4 16 30 75 120           140 
 =                x 100 

    4 x 40     
  
 =   87,5        
 
      (Sangat Baik) 

2. Baik 3 12 4 10 12 

3. Cukup 2 8 2 5 4 

4. Kurang 1 4 4 10 4 

Jumlah 40 100 140 
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Berdasarkan tabel 23 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 30 siswa atau 

sebesar 75% memperoleh nilai dalam kategori sangat baik. Nilai yang termasuk 

dalam kategori baik diperoleh 4 siswa atau sebesar 10%. Nilai yang termasuk 

dalam kategori cukup hanya diperoleh 2 siswa atau sebesar 5%. Nilai yang 

termasuk dalam kategori kurang diperoleh 4 siswa atau sebesar 10%. 

 Nilai rata-rata klasikal pada aspek menentukan watak tokoh cerpen adalah 

87,5 atau dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan siswa sudah baik dalam menentukan watak tokoh serta menyebutkan 

alasan yang mendukung pada cerpen yang disimak. Namun, masih ada beberapa 

siswa yang belum tepat dalam menentukan watak tokoh serta menyebutkan alasan 

yang mendukung.  

4.1.2.2.6 Hasil Tes Aspek Metode Penokohan Siklus II 

Pada aspek metode penokohan siswa diminta menentukan metode yang 

digunakan pengarang dalam menentukan watak tokoh cerpen berdasarkan cerpen 

yang disimak serta menyebutkan alasan yang mendukung jawaban. Hasil tes pada 

aspek metode penokohan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 24 Hasil Tes Menyimak Cerpen Aspek Metode Penokohan Siklus II 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (4) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1. Sangat baik 4 16 20 50 80            117 

 =                x 100 

    4 x 40     

 =     73,2    

       (Cukup) 

2. Baik 3 12 5 12,5 15 

3. Cukup 2 8 7 17,5 14 

4. Kurang 1 4 8 20 8 

Jumlah 40 100 117 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan siswa 

dalam menyimak cerpen aspek metode penokohan adalah 73,2 termasuk kategori 

cukup. Kategori sangat baik dengan skor 4 dicapai 20 siswa atau 50%, kategori 

baik dengan skor 3 dicapai 5 siswa atau 12,5%, kategori cukup dengan skor 2 

dicapai 8 siswa atau 20% dan kategori kurang dengan skor 1 dicapai 8 siswa atau 

20%. Hampir sebagian siswa sudah bisa menyebutkan metode penokohan dengan 

baik, tetapi belum bisa menyebutkan alasan yang mendukung dengan baik dan 

masih terdapat siswa yang belum bisa menyebutkan metode penokohan dengan 

tepat. 

4.1.2.2.7 Hasil Tes Aspek Latar Cerpen Siklus II 

Pada aspek latar cerpen siswa diminta menyebutkan latar cerpen yaitu latar 

tempat, latar waktu, dan latar suasana berdasarkan cerpen yang disimak. Hasil tes 

pada aspek latar cerpen dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 25 Hasil Tes Menyimak Cerpen Aspek Latar Cerpen Siklus II 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (3) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

1. Sangat baik 4 12 25 62,5 100           140  
 =                x 100 

    4 x 40     
  
 =   87,5 
 
      (Sangat Baik) 

2. Baik 3 9 10 25 30 

3. Cukup 2 6 5 12,5 10 

4. Kurang 1 3 0 0 0 

Jumlah 40 100 140 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan siswa 

dalam menyimak cerpen aspek latar cerpen adalah 87,5 termasuk kategori sangat 

baik. Kategori sangat baik dengan skor 4 dicapai 25 siswa atau 62,5%, kategori 

baik dengan skor 3 dicapai 10 siswa atau 25%, kategori cukup dengan skor 2 

dicapai 5 siswa atau 12,5% dan kategori kurang dengan skor 1 tidak dicapai siswa 

atau 0%. Sebagian besar siswa mampu menyebutkan latar dengan baik, sehingga 

hasil yang dicapai memuaskan. Hasil ini sudah lebih baik daripada hasil pada 

siklus I. 

4.1.2.3 Perubahan Perilaku Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran 

Menyimak Cerpen Melalui Model Pembelajaran Think-Pair-Share 

dengan Media Audiovisual Siklus II 

 Perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran menyimak 

cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual 

mencakup empat aspek perilaku siswa yaitu: (1) kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran; (2) keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran; (3) 

ketertarikan siswa terhadap model dan media pembelajaran yang digunakan; (4) 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Hasil perubahan perilaku siswa pada 

siklus I dipaparkan pada tabel berikut. 

Tabel 26 Hasil Observasi Perubahan Perilaku Siswa Siklus II 

No. 
Aspek Pengamatan Perubahan 

Perilaku Siswa 

Jumlah 

Siswa 
Persentase 

1. Siswa siap sebelum mengikuti pembelajaran 30 75% 

2. Siswa serius dalam mengikuti pembelajaran 36 90% 
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3. Siswa tertarik terhadap model dan media 

pembelajaran yang digunakan 

35 87,5% 

4. Siswa aktif selama proses pembelajaran 35 87,5% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui sebagian siswa sudah 

menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran menyimak cerpen menggunakan 

model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual daripada pada 

pembelajaran menyimak cerpen siklus I. Dalam pembelajaran menyimak cerpen 

terdapat 30 siswa atau 75% menunjukkan kesiapan siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran, 36 siswa atau 90% menujukkan keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, 35 siswa atau 87,5% menunjukkan ketertarikan siswa terhadap 

model dan media pembelajaran, dan 35 siswa atau 87,5% menunjukkan keaktifan 

siswa selama pembelajaran berlangsung. 

4.1.2.3.1 Kesiapan Siswa Sebelum Mengikuti Pembelajaran 

 Hasil observasi tentang kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

menunjukkan 30 siswa atau 75% siap mengikuti pembelajaran. Siswa sudah 

berada di kelas dan mempersiapkan perlengkapan untuk mengikuti pembelajaran.  

 Hasil jurnal guru menjelaskan bahwa sebagian besar siswa sudah siap 

sebelum mengikuti pembelajaran. Sebelum guru memasuki kelas siswa sudah 

berada di dalam kelas, hanya beberapa siswa yang masih di luar kelas. Masih ada 

siswa yang memakai seragam olahraga dikarenakan sebelum pembelajaran 

terdapat kegiatan senam bersama. Namun, jumlah anak yang memakai seragam 

olahraga lebih sedikit daripada pada pembelajaran siklus I. 
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Selain hasil observasi dan jurnal guru kesiapan siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran juga dapat dilihat dari hasil dokumentasi foto. Hasil dokumentasi 

foto dapat dilihat sebagai berikut 

        

   15 (a)             15 (b) 

Gambar 15 Kesiapan Siswa Sebelum Mengikuti Pembelajaran Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, dan dokumentasi foto dapat 

diketahui bahwa kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran menyimak 

cerpen pada siklus II lebih baik daripada siklus I. 

4.1.2.3.2 Keseriusan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

 Hasil observasi tentang keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menunjukkan 36 siswa atau 90% serius dalam mengikuti pembelajaran. Siswa 

memperhatikan penjelasan dari guru ketika guru menjelaskan materi unsur 

intrinsik cerpen. Selain itu, siswa juga serius dalam menyimak cerpen yang 

diputar. Siswa dapat memanfaatkan waktu yang singkat untuk bisa mengerjakan 

soal-soal yang diberikan guru sehingga tidak kekurangan waktu dalam 

melaksanakan pembelajaran menyimak cerpen. 

 Selain hasil observasi, keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dapat dilihat dari hasil jurnal guru. Berdasarkan hasil jurnal guru dapat diketahui 



 
 

 
 

140

keseriusan siswa selama pembelajaran siklus II lebih baik daripada pembelajaran 

pada siklus I. Selama pembelajaran menyimak cerpen siswa mengikutinya dengan 

tenang. Siswa juga langsung merespon apa yang diperintahkan oleh guru. Siswa 

juga menanggapi jika guru menanyakan sesuatu. Hal tersebut menunjukkan siswa 

serius dalam mengikuti pembelajaran.  

Selain hasil observasi dan jurnal guru, keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran juga dapat dilihat dari hasil dokumentasi foto. Hasil dokumentasi 

foto di bawah ini menunjukkan bahwa siswa serius dalam mengikuti 

pembelajaran. Berikut dokumentasi fotonya. 

    

   16 (a)             16 (b) 

    

    16 (c)           16 (d) 

Gambar 16 Keseriusan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 
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Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, dan dokumentasi foto 

menunjukkan bahwa keseriusan siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

menyimak cerpen pada siklus II meningkat daripada pembelajaran menyimak 

cerpen siklus I. 

4.1.1.3.5. Ketertarikan Siswa Terhadap Model dan Media Pembelajaran 

yang Digunakan 

 Hasil observasi tentang ketertarikan siswa terhadap model dan media 

pembelajaran yang digunakan menunjukkan 35 siswa atau 87,5% tertarik terhadap 

model dan media pembelajaran yang digunakan. Siswa dengan tenang 

memperhatikan video pembacaan cerpen serta mengikuti langkah-langkah dalam 

menerapkan model pembelajaran Think-Pair-Share. 

Hasil wawancara dengan siswa terkait model dan media pembelajaran 

dapat diketahui siswa tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan guru. 

Siswa juga tertarik dengan pembelajaran menggunakan media audiovisual. 

Dengan menggunakan media audiovisual mengurangi kejenuhan. Cerpen pada 

video pembacaan cerpen bagus untuk diikuti sehingga siswa bersemangat dalam 

menyimak cerpen. 

Berdasarkan hasil jurnal guru dapat diketahui siswa mengikuti 

pembelajaran menyimak cerpen menggunakan model pembelajaran Think-Pair-

Share dengan baik. Siswa tidak lagi gaduh selama pembelajaran. Siswa 

melaksanakan langkah-langkah pembelajaran dengan serius. Selain itu, siswa 

merasa senang dengan pembelajaran menggunakan media audiovisual dibuktikan 

dengan siswa menyimak cerpen dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut 
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membuktikan siswa tertarik dengan model pembelajaran dan media pembelajaran 

yang digunakan. 

Hasil jurnal siswa menunjukkan siswa lebih bersemangat mengikuti 

pembelajaran menyimak cerpen siklus II,  siswa lebih siap mengikuti 

pembelajaran karena sudah pernah melaksanakan langkah demi langkah kegiatan 

pada pembelajaran menyimak cerpen siklus I sehingga siswa mulai terbiasa 

mengikutinya.  

Selain hasil observasi, wawancara, jurnal guru, dan jurnal siswa 

ketertarikan siswa terhadap model dan media yang digunakan dalam pembelajaran 

menyimak cerpen juga dapat dilihat dari hasil dokumentasi foto.  

     
    17 (a)              17 (b) 

     
    17 (c)             17 (d) 

Gambar 17 Ketertarikan Siswa Terhadap Model dan Media Pembelajaran 

yang Digunakan pada Siklus II 
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 Berdasarkan hasil observasi, wawancara, jurnal guru, jurnal siswa dan 

dokumentasi foto menunjukkan bahwa siswa sudah mengikuti pembelajaran 

menyimak cerpen siklus II dengan baik. Hal tersebut menunjukkan siswa tertarik 

terhadap model dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

menyimak cerpen. 

4.1.2.3.4 Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran 

 Hasil observasi tentang keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

menunjukkan 35 siswa atau 87,5% aktif mengikuti langkah-langkah dalam 

pembelajaran menyimak cerpen. Pada saat pembelajaran menyimak cerpen 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual 

siswa mengikutinya dengan semangat. Ketika siswa menyimak cerpen dan 

mengerjakan soal-soal pada lembar kegiatan siswa sudah menunjukkan sikap 

positif yaitu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Selain itu, ketika diskusi 

dan presentasi siswa juga melakukannya dengan baik. Siswa tidak lagi gaduh 

seperti pada pembelajaran menyimak cerpen siklus I. Beberapa siswa aktif 

bertanya dan menanggapi pertanyaan guru. Hal tersebut membuktikan bahwa 

siswa serius memperhatikan apa yang dikerjakan  selama mengikuti pembelajaran 

menyimak cerpen.  

  Selain hasil observasi, keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran 

juga dapat dilihat dari jurnal guru. Hasil jurnal guru yang menjelaskan siswa 

sudah memberikan respon positif selama pembelajaran menyimak cerpen. pada 

pembelajaran menyimak cerpen siklus II siswa tidak lagi gaduh dalam 

mengerjakan apa yang diperintahkan guru. Keaktifan siswa terlihat jelas ketika 
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kegiatan presentasi. Siswa lebih aktif bertanya dan menanggapi siswa yang 

sedang mempresentasikan hasil diskusi. Hal tersebut membuktikan siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran menyimak cerpen siklus II daripada pada pembelajaran 

menyimak cerpen siklus I.  

 Hasil dokumentasi foto menunjukkan bahwa siswa aktif dalam mengikuti 

pembelajaran menyimak cerpen. Hasil dokumentasi foto dapat dilihat sebagai 

berikut. 

    

   18 (a)              18 (b) 

    

   18 (c)              18 (d) 

Gambar 18 Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran Siklus II 
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 Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, dan dokumentasi foto 

menunjukkan bahwa keaktifan siswa selama proses pembelajaran menyimak 

cerpen pada siklus II lebih baik daripada pemelajaran menyimak cerpen siklus I.   

4.1.2.4  Refleksi Hasil Siklus II 

Pembelajaran menyimak cerpen menggunakan model pembelajaran 

Think-Pair-Share dengan media audiovisual yang dilakukan pada siklus II sudah 

dapat diikuti siswa dengan baik. Siswa dengan sungguh-sungguh dan serius 

memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru serta melaksanakan perintah 

guru denganbaik. Siswa sudah lebih aktif selama pembelajaran khususnya ketika 

siswa berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. Siswa lebih aktif dalam 

bertanya dan menanggapi hasil diskusi yang dipresentasikan. Selain itu, siswa 

sudah percaya diri dalam mengungkapkan kesulitan dan tidak malu untuk 

bertanya jika terdapat sesuatu yang kurang dipahami. 

 Berdasarkan hasil data proses pembelajaran yang diperoleh dari siklus II, 

data yang diperoleh yaitu siswa berminat untuk memperhatikan penjelasan guru 

dan menyimak cerpen sebanyak 36 siswa atau 90% dalam kategori baik. 

Sedangkan siswa yang dapat menentukan unsur intrinsik cerpen secara individu 

secara intensif terdapat 34 siswa atau 85% dalam kategori baik. Kemudian siswa 

yang berdiskusi dalam menentukan unsur intrinsik cerpen secara kondusif 

terdapat 32 siswa atau 80% dalam kategori baik. Siswa mengikuti kegiatan 

presentasi hasil diskusi secara kondusif terdapat 33 siswa atau 82,5% termasuk 

kategori baik. Siswa yang mengikuti kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran 

secara kondusif terdapat 36 siswa atau 90% termasuk kategori sangat baik. 
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Berdasarkan hasil data tersebut proses pembelajaran menyimak cerpen 

pada siklus II meningkat dibandingkan dengan pembelajaran menyimak cerpen 

siklus I. Kelemahan yang ditemukan pada pembelajaran menyimak cerpen siklus I 

dapat diatasi dengan baik walaupun tidak 100% berubah ke arah positif. Pada 

pembelajaran menyimak cerpen siklus II siswa sudah bisa menyesuaikan dan bisa 

melaksanakan tugas dari guru dengan baik sehingga tidak membutuhkan waktu 

yang lebih lama dalam melaksanakan pembelajaran menyimak cerpen siklus II. 

Dengan disiplin dalam melaksanakan langkah pembelajaran menyimak cerpen, 

siswa dapat memperoleh nilai yang lebih baik daripada nilai pada siklus I. 

Berdasarkan data tes yang diperoleh pada siklus II, skor rata-rata siswa 

secara klasikal adalah 79,2 dalam kategori baik. Dari 40 siswa yang hadir, tidak 

ada siswa yang memperoleh nilai kurang dan nilai cukup. Kategori baik dengan 

rentang skor 75 – 84 sebanyak 32 siswa atau 90 %. Kategori sangat baik dengan 

rentang skor 85 – 100 sebanyak 4 siswa atau 10%.. Jumlah nilai mencapai 3168 

dengan nilai rata-rata kelas mencapai 79,2% dengan kategori baik. KKM yang 

digunakan adalah 75 pada masing-masing siswa. Jadi terdapat 40 siswa yang 

dikatakan tuntas. 

Analisis nilai tiap aspek penilaian pembelajaran menyimak cerpen adalah 

sebagai berikut: (1) aspek jenis alur dan alasan yang mendukung mencapai nilai 

rata-rata 84,3 atau kategori baik; (2) aspek konflik cerpen dan alasan yang 

mendukung mencapai nilai rata-rata 71,25 atau kategori cukup; (3) aspek klimaks 

cerpen dan alasan yang mendukung mencapai nilai rata-rata 70,6 atau kategori 

cukup; (4) aspek tokoh utama dan alasan yang mendukung mencapai nilai rata-
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rata 82,5 atau kategori baik; (5) aspek watak tokoh dan alasan yang mendukung 

mencapai nilai rata-rata 87,5 atau kategori sangat baik; (6) aspek metode 

penokohan mencapai nilai rata-rata 73,2 atau kategori cukup; (7) aspek latar 

cerpen mencapai nilai rata-rata 87,5 atau kategori sangat baik.     

Hasil tes pada pembelajaran siklus II lebih baik daripada hasil tes pada 

pembelajaran siklus I. Pada pembelajaran siklus I masih banyak siswa yang belum 

tuntas yaitu memperoleh nilai dibawah 75  atau belum mencapai KKM dan semua 

siswa tuntas pada pembelajaran menyimak cerpen siklus II. Hal tersebut 

disebabkan siswa lebih serius dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerpen 

siklus II sehingga siswa mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Pembelajaran siklus II merupakan perbaikan dari pembelajaran siklus I. 

Beberapa kesulitan atau kelemahan yang ditemui pada pembelajaran menyimak 

cerpen siklus I antara lain siswa kesulitan dalam menjawab soal-soal pada lembar 

kegiatan dari guru disebabkan siswa tidak memperhatikan penjelasana dari guru 

tentang unsur intrinsik cerpen serta tidak menyimak cerpen dengan serius. Hal 

tersebut teratasi pada siklus II dengan bimbingan yang lebih intensif yang 

diberikan oleh guru dan pengkondisian kelas agar kondusif serta membuat siswa 

fokus pada pekerjaannya. Pada siklus II guru memberikan motivasi kepada siswa 

agar lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Pendekatan komunikatif yang 

digunakan guru menjadikan pembelajaran tidak menegangkan dan lebih 

menyenangkan.  

Berdasarkan hasil data perubahan perilaku yang diperoleh dari 

pembelajaran menyimak cerpen siklus II siswa berminat untuk memperhatikan 
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penjelasan guru dan menyimak cerpen sebanyak 36 siswa atau 90% dalam 

kategori baik. Sedangkan siswa yang dapat menentukan unsur intrinsik cerpen 

secara individu secara intensif terdapat 34 siswa atau 85% dalam kategori baik. 

Kemudian siswa yang berdiskusi dalam menentukan unsur intrinsik cerpen secara 

kondusif terdapat 32 siswa atau 80% dalam kategori baik. Siswa mengikuti 

kegiatan presentasi hasil diskusi secara kondusif terdapat 33 siswa atau 82,5% 

termasuk kategori baik. Siswa yang mengikuti kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran secara kondusif terdapat 36 siswa atau 90% termasuk kategori 

sangat baik. 

Berdasarkan hasil data perubahan perilaku siswa pada pembelajaran 

menyimak cerpen siklus II sebagian besar siswa sudah menunjukkan perilaku 

positif yang mendukung pembelajaran. Kelemahan pada pembelajaran menyimak 

cerpen siklus I antara lain siswa belum siap sebelum mengikuti pembelajaran. 

Namun pada pembelajaran menyimak cerpen siklus II sudah bisa teratasi 

walaupun masih ada beberapa siswa yang belum menunjukkan kesiapannya untuk 

mengikuti pembelajaran menyimak cerpen. Siswa yang semula kurang berminat 

menjadi berminat dan lebih serius serta aktif mengikuti pembelajaran menyimak  

cerpen. Mereka lebih termotivasi mengikuti pembelajaran sehingga 

mempengaruhi hasil tes menyimak cerpen menjadi lebih baik.  

Hasil tes dan nontes siswa dalam pembelajaran menyimak cerpen 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual 

pada siklus II sudah menunjukkan siswa tertarik dengan pembelajaran menyimak 

cerpen. Model dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 
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menyimak cerpen memudahkan siswa untuk mengerjakan soal-soal yang 

berkaitan dengan cerpen yang disimak. Siswa tertarik dengan media audiovisual 

yang membuat siswa lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam 

menyimak serta memahami isi cerpen. Pembelajaran yang menyenangkan dan 

tidak menegangkan membuat siswa lebih mudah menerima pembelajaran karena 

siswa tidak merasa tertekan dengan pelajaran. Dari hasil tes dan nontes yang telah 

dicapai oleh siswa selama proses pembelajaran menyimak cerpen pada siklus II 

tersebut telah berhasil sehingga tidak perlu lagi dilakukan siklus berikutnya. 

4.2 Pembahasan  

Pembahasan hasil penelitian menyimak cerpen menggunakan model 

pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual ini didasarkan pada 

hasil siklus I dan siklus II. Pembahasan hasil penelitian meliputi proses 

pembelajaran menyimak cerpen, peningkatan keterampilan menyimak cerpen dan 

perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran menyimak cerpen. Proses 

pembelajaran menyimak cerpen dapat dilihat dari hasil nontes siklus I dan siklus 

II, peningkatan keterampilan menyimak cerpen dapat dilihat dari hasil tes siklus I 

dan siklus II, sedangkan perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran menyimak  

cerpen dapat dilihat dari hasil nontes siklus I dan siklus II. Berikut pembahasan 

berdasarkan hasil penelitian siklus I dan siklus II. 

4.2.1 Proses Pembelajaran Menyimak Cerpen Menggunakan Model 

Pembelajaran Think-Pair-Share dengan Media Audiovisual 

 Proses pembelajaran menyimak cerpen menggunakan model pembelajaran 

Think-Pair-Share dengan media audiovisual dilakukan dua siklus yaitu siklus I 
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dan silus II, aspek dalam proses pembelajaran menyimak cerpen antara lain: (1) 

intensifnya proses penumbuhan minat siswa untuk memperhatikan penjelasan 

guru dan menyimak cerpen; (2) intensifnya proses menentukan unsur intrinsik 

cerpen secara individu; (3) kondusifnya proses diskusi dalam menentukan unsur 

intrinsik cerpen; (4) kondusifnya kondisi siswa saat proses mempresentasikan 

hasil diskusi; (5) kondusifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran. Hasil proses pembelajaran memahami isi  puisi yang 

diperdengarkan dari kedua siklus dapat dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 27 Hasil Proses Pembelajaran Menyimak Cerpen  

Pada Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek yang diamati 
Rata-Rata Skor Peningkatan

(%) Siklus I Siklus II 
F (%) F  (%)  

1.  Intensifnya proses penumbuhan minat 

siswa untuk memperhatikan penjelasan 

guru dan menyimak cerpen 

30 75% 36 90% 15% 

2.   Intensifnya proses menentukan unsur 

intrinsik cerpen secara individu 

25 62,5% 34 85% 22,5% 

3.  Kondusifnya proses diskusi dalam 

menentukan unsur intrinsik cerpen 

24 60% 32 80% 20% 

4.  Kondusifnya kondisi siswa saat proses 

mempresentasikan hasil diskusi 

26 65% 33 82,5% 17,5% 

5.  Kondusifnya suasana saat kegiatan 

refleksi pada akhir pembelajaran. 

32 80% 36 90% 10% 

   

 Berdasarkan tabel 27 diketahui proses pembelajaran menyimak cerpen 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual 
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meningkat dari siklus I ke siklus II. Pembelajaran menyimak cerpen 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual 

siklus I tercatat 30 siswa atau 75% siswa berminat untuk memperhatikan 

penjelasan guru dan menyimak cerpen dan pada siklus II mengalami peningkatan 

15% menjadi 36 siswa atau 90%. Pada siklus I sebanyak 25 siswa atau 62,5% 

mampu menentukan unsur intrinsik cerpen secara individu dengan intensif dan 

pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 22,5% menjadi 34 siswa atau 85%. 

Pada siklus I sebanyak 24 siswa atau 60% mampu berdiskusi dalam menentukan 

unsur intrinsik cerpen secara kondusif dan pada siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 20% menjadi 32 siswa atau 80%. Pada siklus I sebanyak 26 siswa atau 

65% siswa mengikuti kegiatan presentasi hasil diskusi secara kondusif dan pada 

siklus II mengalami peningkatan 17,5% menjadi 33 siswa atau 82,5%. Pada siklus 

I sebanyak 32 siswa atau 80% dapat mengikuti kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran secara kondusif dan pada siklus II mengalami peningkatan 10% 

menjadi 36 siswa atau 90%. 

Peningkatan pada proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II 

dilatarbelakangi oleh usaha siswa untuk memperoleh nilai yang lebih baik yaitu 

dengan mengubah perilaku negatif siswa selama pembelajaran. Peningkatan 

tersebut yaitu siswa sudah memperhatikan penjelasan dari guru dengan serius dan 

siswa menyimak cerpen dengan baik serta siswa mengikuti langkah pembelajaran 

yang ditugaskan guru sehingga siswa bisa mendapatkan nilai yang lebih baik pada 

pembelajaran siklus II. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai peningkatan 
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proses pembelajaran  menyimak cerpen dari siklus I ke siklus II disajikan dalam 

diagram batang berikut ini. 

    

Diagram 3 Peningkatan Proses Pembelajaran Menyimak Cerpen 

Pada Siklus I dan Siklus II 

Keterangan: 

A : Intensifnya proses penumbuhan minat siswa untuk memperhatikan 

penjelasan guru dan menyimak cerpen 

B : Intensifnya proses menentukan unsur intrinsik cerpen secara individu 

C : Kondusifnya proses diskusi dalam menentukan unsur intrinsik cerpen 

D : Kondusifnya kondisi siswa saat proses mempresentasikan hasil diskusi 

E : Kondusifnya kondisi siswa saat proses mempresentasikan hasil diskusi 

Berdasarkan diagram 3 diketahui proses pembelajaran dari masing-masing 

aspek pembelajaran menyimak cerpen meningkat. Hal ini terjadi karena adanya 

perbaikan dari siklus I ke siklus II. Penggunaan model dan media pembelajaran 

yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa.  
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4.2.1.1 Intensifnya Proses Penumbuhan Minat Siswa untuk Memperhatikan 

Penjelasan Guru dan Menyimak Cerpen 

 Berdasarkan hasil observasi tentang proses penumbuhan minat siswa 

untuk memperhatikan penjelasan guru dan menyimak cerpen dari siklus I ke 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 15%. Pada siklus I  tercatat 30 siswa atau 

75% dan pada silus II mengalami peningkatan menjadi 36 siswa atau 90% 

berminat untuk memperhatikan penjelasan dari guru serta berminat untuk 

menyimak cerpen. Pada siklus I belum semua siswa memperhatikan penjelasan 

dari guru dengan sungguh-sungguh. Masih terdapat siswa yang belum serius 

dalam mengikuti pembelajaran menyimak cerpen. Pada siklus II sebagian siswa 

menunjukkan keantusiasan ketika guru menjelaskan materi tentang unsur intrinsik 

cerpen. Siswa memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dijelaskan oleh 

guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa berminat dalam memahami lebih 

mendalam unsur intrinsik cerpen.  

 Berdasarkan hasil jurnal guru terkait minat siswa pada siklus I yaitu 

sebagian siswa sudah berani menjawab pertanyaan dari guru ketika guru bertanya 

terkait materi tentang unsur intrinsik cerpen tetapi siswa belum bisa menyimak 

cerpen dengan tenang. Pada siklus II siswa sudah menyimak cerpen dengan baik 

dan sungguh-sungguh karena sudah mendapat nasihat dari guru untuk lebih serius 

dalam menyimak cerpen agar bisa menjawab soal pada lembar kegiatan. 

Berdasarkan wawancara dengan siswa dapat diketahui bahwa pada siklus I 

pembelajaran menyimak cerpen siswa merasa senang mengikuti pembelajaran 

menyimak cerpen dengan media audiovisual karena guru jarang menggunakan 
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media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Guru biasanya 

membacakan sendiri cerpen yang telah disiapkan tanpa menggunakan media 

audiovisual. Pada siklus II siswa lebih bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran serta lebih jelas dalam memahami materi unsur intrinsik cerpen 

yang semula belum dia pahami. Siswa tersebut yakin mendapatkan nilai yang 

lebih memuaskan daripada pertemuan sebelumnya. 

 Selain hasil observasi, jurnal guru dan wawancara, proses penumbuhan 

minat siswa untuk memperhatikan penjelasan guru dan menyimak cerpen dapat 

dilihat dari dokumentasi foto. Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

Siklus I     Siklus II 

    
     19 (a)     19 (b) 

    
    19 (c)      19 (d) 

Gambar 19 Proses Penumbuhan Minat Siswa Siklus I dan Siklus II 
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Dokumentasi foto tersebut merupakan dokumentasi foto pada 

pembelajaran menyimak cerpen siklus I dan siklus II. Pada gambar 19 (a) dan 19 

(c) merupakan pembelajaran menyimak cerpen siklus I. Terlihat beberapa siswa 

yang duduk di belakang kurang serius dalam memperhatikan penjelasan dari guru. 

Hal tersebut menunjukkan siswa kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran 

menyimak cerpen. Pada gambar 19 (b) dan 19 (d) terlihat siswa sudah mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Siswa tidak lagi berbincang dengan teman satu 

bangku. Mereka duduk dengan tenang mendengarkan penjelasan dari guru. 

 Berdasarkan uraian observasi, jurnal guru, wawancara, dan dokumentsi 

foto dapat diketahui bahwa proses penumbuhan minat siswa untuk 

memperhatikan penjelasan guru dan menyimak cerpen siklus I dan siklus II 

mengalami peningkatan. Siswa sudah menunjukkan sikap yang baik pada 

pembelajaran menyimak cerpen siklus II.  

4.2.1.2. Intensifnya Proses Menentukan Unsur Intrinsik Cerpen Secara 

Individu 

Berdasarkan hasil observasi tentang proses menentukan unsur intrinsik 

secara individu dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 17,5%. 

Pada siklus I terdapat 25 siswa atau 62,5% dan pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 32 siswa atau 80% siswa dapat menentukan unsur intrinsik 

cerpen secara intensif.  

Pada siklus I sebagian siswa belum percaya diri untuk menjawab sendiri 

soal-soal pada lembar kegiatan. Siswa masih menyontek jawaban teman 

sebelahnya atau teman depan dan belakangnya, hanya sebagian siswa yang 
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mengerjakan dengan tenang tanpa menyontek jawaban teman. Hal tersebut 

menunjukkan proses menentukan unsur intrinsik cerpen belum intensif.  

Pada siklus II siswa menunjukkan keseriusannya mengerjakan tugas dari 

guru. Siswa mengerjakan tugas dari guru dengan tenang. Hal tersebut disebabkan 

siswa menyimak cerpen dengan serius dan memahami isi cerpen pada video 

pembacaan cerpen sehingga siswa bisa mengerjakan soal yang terdapat pada 

lembar kegiatan dengan mudah. Hal tersebut membuktikann bahwa siswa 

menunjukkan peningkatan dalam proses menentukan unsur intrinsik secara 

individu dengan intensif. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa pada siklus I  siswa merasa 

kesulitan ketika menjawab soal-soal pada lembar kegiatan. Siswa menyadari 

bahwa siswa kurang konsentrasi dalam menyimak cerpen sehingga beberapa soal 

tidak bisa dijawab dengan baik.  Sedangkan pada siklus II siswa sudah merasa 

terbiasa dengan kegiatan menyimak cerpen dan sudah siap ketika menyimak 

cerpen sehingga siswa bisa dengan mudah memahami isi cerpen yang disimaknya. 

Dengan demikian, siswa bisa mengerjakan soal-soal mengenai unsur intrinsik 

cerpen pada lembar kegiatan tanpa menyontek jawaban teman. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa terjadi perubahan perilaku ke arah positif dari siklus I ke 

siklus II. 

Selain hasil observasi dan wawancara, proses pembelajaran pada aspek 

intensifnya proses menentukan unsur intrinsik secara individu juga dapat dari 

dokumentasi foto. Dari hasil dokumentasi foto juga terlihat perubahan bahwa 
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siswa sudah menunjukkan sikap yang baik dalam menentukan unsur intrinsik 

cerpen dari siklus I ke siklus II.  

Siklus I           Siklus II 

    

     20 (a)              20 (b) 

    

     20 (c)            20 (d) 

Gambar 20 Proses Menentukan Unsur Intrinsik Cerpen Secara Individu 

Siklus I dan Siklus II 

 Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentsi foto dapat 

diketahui bahwa proses menentukan unsur intrinsik secara individu pada siklus I 

dan siklus II mengalami peningkatan. Hampir semua siswa tenang dalam 

mengerjakan soal pada lembar kegiatan pada pembelajaran menyimak cerpen 
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siklus II. Siswa sudah menunjukkan sikap yang baik pada saat menentukan unsur 

intrinsik cerpen pada siklus II.  

4.2.1.3 Kondusifnya Proses Diskusi dalam Menentukan Unsur Intrinsik 

Cerpen 

Berdasarkan hasil observasi tentang proses diskusi dalam menentukan 

unsur intrinsik cerpen dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 

15%. Pada siklus I  terdapat 24 siswa atau 60% dan pada silus II mengalami 

peningkatan menjadi 30 siswa atau 75% siswa mampu berdiskusi dengan baik. 

Pada pembelajaran menyimak cerpen siklus I beberapa pasang siswa tidak 

melaksanakan diskusi dengan baik. Mereka hanya saling melengkapi jawaban 

yang belum dikerjakan, tidak didiskusikan jika terdapat perbedaan. Pada 

pembelajaran menyimak cerpen siklus II 70% siswa melaksanakan kegiatan 

diskusi dengan baik. Beberapa pasang saling mencocokkan jawaban mereka, jika 

terdapat jawaban yang berbeda maka mereka mendiskusikannya sampai 

menemukan jawaban yang tepat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa pada siklus I menunjukkan 

bahwa diskusi sangat membantu mereka dalam menjawab pertanyaan pada lembar 

kegiatan, mereka merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan karena kurang 

konsentrasi dalam menyimak cerpen. Dengan kegiatan diskusi mereka akan saling 

melengkapi soal yang belum terjawab. Pada siklus II siswa lebih sungguh-

sungguh dalam mendiskusikan jawaban yang telah mereka temukan agar dalam 

mempresentasikan di depan teman-teman jawaban mereka sudah lengkap dan 

benar.  
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Hasil jurnal siswa juga menunjukkan ketertarikan mereka terhadap 

kegiatan diskusi. Siswa sangat terbantu dengan kegiatan diskusi karena masih 

terdapat soal yang belum mereka jawab. Dengan berdiskusi masing-masing 

pasangan akan saling melengkapi soal mereka yang belum terjawab. 

Hasil dokumentasi foto juga terlihat perubahan bahwa siswa sudah 

menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran dari siklus I ke siklus 

II. Pada siklus I masih terdapat siswa yang belum serius dalam berdiskusi. 

Namun, pada siklus II siswa sudah bisa berdiskusi dengan baik. 

Siklus I          Siklus II 

    
    21 (a)              21 (b) 

    
    21 (c)              21 (d) 

Gambar 21 Proses Diskusi Menentukan Unsur Intrinsik Cerpen Siklus I dan 

Siklus II 
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 Berdasarkan uraian observasi, wawancara, jurnal siswa dan dokumentsi 

foto dapat diketahui bahwa proses diskusi dalam menentukan unsur intrinsik 

cerpen dilakukan dengan baik pada siklus I dan siklus II dan mengalami 

peningkatan pada pembelajaran siklus II. Siswa dapat berdiskusi dengan baik 

karena mereka harus menentukan unsur intrinsik cerpen yang terdapat pada soal di 

lembar kegiatan dengan baik agar bisa mempresentasikan dengan baik. 

4.2.1.4 Kondusifnya Kondisi Siswa Saat Proses Mempresentasikan Hasil 

Diskusi 

Berdasarkan hasil observasi tentang kondusifnya kondisi siswa saat 

mempresentasikan hasil diskusi siklus I ke siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 17,5%. Pada siklus I  terdapat 26 siswa atau 65% dan pada silus II 

mengalami peningkatan menjadi 33 siswa atau 82,5% siswa dapat melaksanakan 

kegiatan presentasi dengan baik. Pada siklus I masih banyak siswa yang kurang 

serius ketika kegiatan presentasi. Mereka tidak memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh temannya yang sedang mempresentasikan hasil diskusi. Pada 

siklus II sudah ada peningkatan dengan memperlihatkan keseriusan mereka yaitu 

suasana diskusi dalam presentasi sudah mulai ada. Siswa saling menyampaikan 

sanggahan dan saling menanggapi. Selain itu, masing-masing pasangan ketika 

ditunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi sebagian besar langsung ada 

perwakilan tiap pasangan untuk presentasi. Hal tersebut menujukkan respon baik 

yang membuktikan siswa percaya diri dengan hasil diskusi siswa.  

 Hasil dokumentasi foto menunjukkan bahwa kondisi siswa saat 

mempresentasikan hasil diskusi menentukan unsur intrinsik cerpen berjalan 
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lancar. Dokumentasi foto berikut menunjukkan proses mempresentasikan hasil 

diskusi. 

  Siklus I            Siklus II 

    

     23 (a)             23 (b) 

    

    23 (c)               23 (d) 

Gambar 23 Proses Mempresentasikan Hasil Diskusi Siklus I dan Siklus II 

 Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi foto dapat diketahui bahwa 

kondusifnya suasana  saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran pada siklus I 

dan siklus II mengalami peningkatan.  
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4.2.1.5 Kondusifnya Suasana Saat Kegiatan Refleksi pada Akhir 

Pembelajaran 

 Berdasarkan hasil observasi tentang kondusifnya suasana saat kegiatan 

refleksi pada akhir pembelajaran dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 10%. Pada siklus I terdapat 32 siswa atau 80% dan pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 36 siswa atau 90% menunjukkan sikap yang baik 

ketika melakukan kegiatan refleksi. Pada siklus I dan siklus II kegiatan refleksi 

berlangsung dengan baik. Siswa sudah menunjukkan sikap positif ketika kegiatan 

refleksi berlangsung.  

Hasil wawancara dengan siswa mengenai kesan dan saran terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan adalah siswa merasa senang dengan 

pembelajaran menyimak cerpen menggunakan media audiovisual. Siswa merasa 

lebih bersemangat untuk menyimak cerpen. Kekurangan pada pembelajaran siklus 

I adalah kondisi ruangan yang terlalu terang membuat media audiovisual kurang 

jelas terlihat dari belakang. Pada siklus II siswa berpendapat bahwa siswa menjadi 

lebih paham tentang unsur intrinsik cerpen sehingga bisa mengerjakan soal-soal 

dengan baik.  

Berdasarkan jurnal siswa siklus I menunjukkan bahwa siswa dapat 

menyebutkan kesulitan-kesulitan siswa saat  pembelajaran dan dapat memberikan 

saran untuk pembelajaran yang akan datang. Sebagian besar siswa mengalami 

kesulitan dalam membedakan tahapan-tahapan alur. Saran yang siswa berikan 

untuk pembelajaran yang akan datang yaitu guru menjelaskan lebih jelas lagi pada 

unsur intrinsik cerpen. Pada siklus II siswa sudah tidak merasa kesulitan saat  
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proses pembelajaran dan memberi saran agar guru mempraktikkan model 

pembelajaran yang menyenangkan pada setiap pembelajaran agar siswa lebih 

tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini menunjukkan terdapat 

peningkatan dalam kegiatan refleksi pembelajaran dari siklus I ke siklus II. 

Selain itu, aspek kondusifnya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran didukung oleh hasil dokumentasi foto. Hasil dokumentasi tersebut 

sebagai berikut. 

 Siklus I          Siklus II 

    

     24 (a)           24 (b) 

    

     24 (c)           24 (d) 

Gambar 24 Kegiatan Refleksi Pembelajaran Siklus I dan Siklus II 
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 Berdasarkan uraian observasi, wawancara, jurnal siswa, dan dokumentsi 

foto dapat diketahui bahwa kegiatan refleksi pembelajaran pada siklus I dan siklus 

II mengalami peningkatan. Siswa mampu melaksanakan kegiatan refleksi dengan 

baik. 

4.2.2 Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerpen Menggunakan Model 

Pembelajaran Think-Pair-Share dengan Media Audiovisual Siklus I 

dan Siklus II 

Hasil tes keterampilan menyimak cerpen menggunakan model 

pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual  nilai pada masing-

masing aspek siklus I dan siklus II yang dihitung untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan menyimak cerpen menggunakan model pembelajaran Think-Pair-

Share dengan media audiovisual  pada siklus I dan siklus II. Hasil menyimak 

cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual 

siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 28 Hasil Tes Menyimak Cerpen 

Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek Penilaian 

Rata-rata Skor Kelas Peningkatan 

SI SII SII-SI 
Persen 

(%) 

1. Jenis alur dan bukti yang 

mendukung 

80,6   84,3 3,7 4,6 

2. Konflik cerpen dan alasan yang 

mendukung 

61,25 71,25 10 16,3 

3. Klimaks cerpen dan alasan 

yang mendukung 

60 70,6 10,6 17,6 
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4. Tokoh utama dan alasan yang 

mendukung 

77,5 82,5 5 6,4 

5. Watak tokoh dan alasan yang 

mendukung 

84,3 87,5 3,2 3,8 

6. Metode penokohan dan alasan 

yang mendukung 

64,4 73,2 8,8 13,7 

7. Latar cerpen 78,2 87,5 9,3 11,9 

Nilai Rata-Rata Klasikal 72,45 79,5 7,05 9,7 

 

Berdasarkan tabel tersebut secara klasikal dapat diketahui hasil tes 

keterampilan menyimak cerpen menggunakan model pembelajaran Think-Pair-

Share dengan media audiovisual mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 7,05 atau 9,7% yaitu dari nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 72,45 

menjadi sebesar 79,5 pada siklus II.  

Pada aspek jenis alur dan bukti yang mendukung nilai rata-rata siswa 

meningkat sebesar 3,7. Nilai rata-rata kelas sebesar 80,6 pada siklus I meningkat 

menjadi sebesar 84,3 pada siklus II. Nilai rata-rata siswa menentukan jenis alur 

dan bukti yang mendukung menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Hampir 

semua  siswa dapat menentukan jenis alur dengan tepat untuk cerpen yang telah 

disimaknya. 

Aspek selanjutnya adalah konflik cerpen dan alasan yang mendukung. 

Nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada siklus I sebesar 61,25 Pada siklus II nilai 

rata-rata siswa pada aspek konflik cerpen dan alasan yang mendukung meningkat 

menjadi 71,25 dengan selisih peningkatan sebesar  10. Hal tersebut menunjukkan 
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bahwa siswa berusaha memahami lebih mendalam materi konflik cerpen sehingga 

rata-rata pada aspek konflik cerpen meningkat daripada siklus I. 

Aspek klimaks cerpen dan alasan yang mendukung juga mengalami 

peningkatan sebesar 10,6. Pada siklus I nilai rata-rata siswa aspek ini adalah 

sebesar 60 dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi sebesar 70,6 Hal 

tersebut karena guru memberikan contoh dan menunjukkan bagian klimaks cerpen 

serta menjelaskan kembali tentang klimaks cerpen. 

Pada siklus II aspek tokoh utama dan alasan yang mendukung juga 

mengalami peningkatan dari siklus I. Rata-rata nilai siswa pada aspek tokoh 

utama dan alasan yang mendukung ini pada siklus I sebesar 77,5 mengalami 

peningkatan pada siklus II menjadi 82,5.  

Aspek watak tokoh dan alasan yang mendukung juga mengalami 

peningkatan sebesar 3,2. Pada siklus I nilai rata-rata siswa aspek ini adalah 

sebesar 84,3 dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi sebesar 87,5. Hal 

tersebut membuktikan bahwa siswa mampu menentukan watak tokoh dan 

menyebutkan alasan yang mendukung dengan baik. 

Nilai rata-rata siklus I pada aspek metode penokohan dan alasan yang 

mendukung adalah 64,4. Pada siklus II rata-rata pada aspek tersebut mengalami 

peningkatan 8,8 menjadi 73,2. Siswa sudah menunjukkan usaha untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam menentukan metode penokohan dan 

menyebutkan alasan yang mendukung. 
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Aspek yang terakhir yaitu latar cerpen juga mengalami peningkatan. Pada 

aspek tersebut nilai rata-rata kelas meningkat 9,3. Nilai yang diperoleh pada siklus 

I sebesar 78,2 meningkat pada siklus II menjadi 87,5.  

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai peningkatan hasil tes menyimak 

cerpen dari siklus I ke siklus II disajikan dalam diagram batang berikut ini. 

    

Diagram 4 Peningkatan Rata-Rata Keterampilan Menyimak Cerpen 

pada Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan diagram 3 diketahui rata-rata nilai dari masing-masing aspek 

keterampilan menyimak cerpen meningkat. Hal ini terjadi karena adanya 

perbaikan dari siklus I ke siklus II. Penggunaan model dan media pembelajaran 

yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. 

Setelah dilakukan tindakan pembelajaran menyimak cerpen menggunakan model 

pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual pada siklus I, hasil 

keterampilan menulis cerpen siswa mencapai nilai rata-rata sebesar 72,45 atau 
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dalam kategori cukup. Pencapaian tersebut belum maksimal dan belum memenuhi 

batas minimum ketuntasan.  

Setelah peneliti merefleksi kekurangan pada siklus I dan melakukan 

perbaikan pada siklus II, nilai rata-rata siswa meningkat menjadi sebesar 79,5 

dengan angka peningkatan sebesar 9,7. Pada siklus II, nilai rata-rata setiap aspek 

sudah mencapai kategori baik. Seluruh siswa sudah mampu menentukan unsur 

intrinsik cerpen yang disimak dengan baik dan mendapatkan nilai lebih baik 

daripada nilai pada siklus I. 

Berdasarkan hasil tes menyimak cerpen dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Think-Pair-Share dan media audiovisual dapat meningkatkam 

keterampilan menyimak cerpen. Hasil tes siklus II menunjukkan seluruh siswa 

sudah mencapai KKM. 

4.2.3 Perubahan Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Menyimak Cerpen 

Menggunakan Model Pembelajaran Think-Pair-Share dengan Media 

Audiovisual 

 Peningkatan keterampilan menyimak cerpen menggunakan model 

pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual disertai dengan 

perubahan perilaku siswa dari siklus I ke siklus II. Perubahan perilaku siswa dapat 

dilihat dari hasil observasi, wawancara, jurnal siswa, jurnal guru, dan dokumentasi 

foto.  

Pada siklus I menunjukkan bahwa sebagian siswa menunjukkan sikap 

yang kurang serius dalam pembelajaran menyimak cerpen. Siswa banyak yang 

tidak memperhatikan penjelasan guru mengenai materi unsur intrinsik cerpen. 
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Selain itu, siswa tidak bersungguh-sungguh menyimak video pembacaan cerpen 

sehingga siswa kesulitan mengerjakan soal pada lembar kegiatan. Selain itu, siswa 

juga kurang serius dalam melaksanakan diskusi dan presentasi.  

Pada siklus II perilaku siswa mengalami perubahan. Siswa mampu 

menunjukkan sikap serius dan dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif. 

Keaktian siswa dalam mengugkapkan pendapat dan bertanya juga mengalami 

peningkatan. Siswa mampu memanfaatkan waktu yang telah ditentukan dan 

menunjukkan sikap disiplin untuk melaksanakan langkah-langkah dalam 

pembelajaran. aktif dalam setiap proses pembelajaran. Selain itu, siswa menjadi  

berani dan percaya diri pada saat mempresentasikan hasil diskusi. Perubahan 

perilaku siswa dijelaskan pada Tabel  berikut. 

Tabel 29 Perubahan Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Menyimak Cerpen 

Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek yang diamati 

Rata-rata Skor Peningkatan 

(%)  Siklus I Siklus II 

F (%) F (%) 

1. Siswa siap sebelum mengikuti 

pembelajaran 

23 57,5% 30 75% 17,5% 

2. Siswa serius dalam mengikuti 

pembelajaran 

28 70% 36 90% 20% 

3. Siswa tertarik terhadap model dan 

media pembelajaran yang 

digunakan 

27 67,5% 35 87,5% 20% 

4. 
Siswa aktif selama proses 

pembelajaran 

30 75% 35 87,5% 12,5% 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil observasi perubahan 

perilaku siswa pada siklus I dan siklus II. Siswa sudah menunjukkan sikap positif 

pada pembelajaran menyimak cerpen dari siklus I ke siklus II. Pada pembelajaran 

menyimak cerpen siklus I mengenai kesiapan siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran tercatat 23 siswa atau 57,% sudah berada di dalam kelas dan 

mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 17,5% yaitu menjadi 30 siswa atau 

75%. Pada siklus I tercatat 28 siswa atau 70% siswa serius mengikuti 

pembelajaran, siklus II mengalami peningkatan sebesar 20% menjadi 36 siswa 

atau 90% siswa tidak gaduh dan tenang dalam mengikuti pembelajaran. 

Hasil observasi pada aspek ketertarikan siswa terhadap model dan media 

pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran menyimak cerpen siklus I 

tercatat 27 siswa atau 67,5% siswa menyimak cerpen dengan baik dan mengikuti 

langkah-langkah dalam pembelajaran menyimak cerpen. Pada siklus II mengalami 

peningkatan 20% pada aspek tersebut, tercatat 35 siswa atau 87,5% siswa tertarik 

terhadap model dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

menyimak cerpen. 

Hasil observasi pada aspek keaktifan siswa selama pembelajaran 

menyimak cerpen siklus I tercatat 30 siswa atau 75% siswa aktif selama 

pembelajaran, sedangkan pada siklus II tercatat 35 siswa atau 87,5% siswa aktif 

bertanya maupun menanggapi apa yang disampaikan guru serta aktif dalam 

mengikuti langkah pembelajaran menyimak cerpen. Hal tersebut menunjukkan 

adanya peningkatan 12,5% pada aspek keaktifan siswa selama pembelajaran 

menyimak cerpen. 
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Untuk mengetahui lebih jelas mengenai peningkatan perilaku positif siswa 

dalam proses pembelajaran menyimak cerpen dari siklus I ke siklus II disajikan 

dalam diagram batang berikut ini. 
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Diagram 5 Perubahan Perilaku Siswa pada  Pembelajaran  

Menyimak Cerpen pada Siklus I ke Siklus II 

4.2.3.1 Kesiapan Siswa Sebelum Mengikuti Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi pada aspek kesiapan siswa sebelum 

mengikupi pembelajaran menyimak cerpen siklus I menunjukkan 23 siswa atau 

57,5% sudah berada di dalam kelas dan menyiapkan buku pelajaran bahasa 

Indonesia. Pada siklus I kesiapan siswa belum maksimal karena diadakannya 

senam bersama sebelum pembelajaran dimulai. Hal tersebut membuat siswa malas 

untuk mengganti pakaian olahraga dengan seragam yang harusnya dipakai pada 

hari tersebut. Selain itu, masih banyak siswa yang berada di luar kelas sehingga 

menggganggu waktu pembelajaran. Pada siklus II sudah ada peningkatan daripada 
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siklus I. Siswa sudah siap pada tempat duduknya  dan menyiapkan buku pelajaran 

30 siswa atau 75%. 

Hasil observasi tersebut sesuai dengan hasil dokumentasi foto aspek 

kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Perubahan perilaku yang terjadi 

dari siklus I ke siklus II tampak pada gambar berikut ini. 

Siklus I        Siklus II 

    
     25 (a)             25 (b) 

    
     25 (c)             25 (d) 

Gambar 25 Kesiapan Siswa Sebelum Mengikuti Pembelajaran  

Siklus I dan Siklus II 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi 

dan dokumentasi foto menunjukkan  peningkatan dari siklus I ke siklus II pada 

aspek kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran. 
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4.2.3.2 Keseriusan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

Hasil observasi tentang keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menyimak cerpen siklus I menunjukkan 28 siswa atau 70% serius dalam 

mengikuti pembelajaran. Pada pembelajaran menyimak cerpen sikus I perilaku 

keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran belum maksimal. Hal ini 

dibuktikan dengan masih terdapat siswa yang tidak memerhatikan penjelasan dari 

guru dan gaduh selama proses pembelajaran. Tidak semua siswa serius dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga membutuhkan waktu yang lebih dalam 

pembelajaran. 

Keseriusan siswa dalam pembelajaran menyimak cerpen siklus II 

mengalami peningkatan 20% menjadi 36 siswa atau 90% serius mengikuti 

pembelajaran. Siswa mulai tenang ketika guru menjelaskan materi tentang unsur 

intrinsik cerpen. Siswa bertanya tentang materi yang kurang jelas serta 

menanggapi apa yang disampaikan oleh guru. Siswa mengikuti langkah-langkah 

dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share dengan 

baik sehingga tidak membutuhkan waktu tambahan dalam pembelajaran 

menyimak cerpen siklus II. 

Keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran juga dapat dilihat dari 

hasil jurnal guru. Hasil jurnal guru menunjukkan bahwa pada pembelajaran siklus 

I sebagian siswa sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Namun, masih 

terdapat beberapa siswa yang kurang serius dalam pembelajaran. Hal tersebut 

dikarenakan terpengaruh oleh teman yang mengajak berbincang pada saat guru 

menjelaskan materi. Sedangkan pada siklus II dapat diketahui keseriusan siswa 
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selama pembelajaran siklus II lebih baik daripada pembelajaran pada siklus I. 

Selama pembelajaran menyimak cerpen siswa mengikutinya dengan tenang. 

Siswa juga langsung merespon apa yang diperintahkan oleh guru. Siswa juga 

menanggapi jika guru menanyakan sesuatu. Hal tersebut menunjukkan siswa 

serius dalam mengikuti pembelajaran. 

Selain hasil observasi dan jurnal guru, keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran juga dapat dilihat dari hasil dokumentasi foto. Hasil dokumentasi 

foto di bawah ini menunjukkan bahwa siswa serius dalam mengikuti 

pembelajaran. Berikut dokumentasi fotonya. 

Siklus I            Siklus II 

    
   26 (a)             26 (b) 

    
   26 (c)           26 (d) 

Gambar 26 Keseriusan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran Siklus I dan 

Siklus II 
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Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan observasi, jurnal 

guru dan dokumentasi foto pada pembelajaran menyimak cerpen siklus I dan 

siklus II menunjukkan keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak 

cerpen sudah mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

4.2.3.3 Ketertarikan Siswa Terhadap Model dan Media Pembelajaran yang 

Digunakan 

Hasil observasi tentang ketertarikan siswa terhadap model dan media 

pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran menyimak cerpen siklus I 

menunjukkan 27 siswa atau 67,5% tertarik terhadap model dan media 

pembelajaran yang digunakan. Pada saat siswa diminta untuk menyimak cerpen, 

sebagian siswa sudah menunjukkan ketertarikannya dengan media audiovisual. 

Sebagian siswa serius menyimak video pembacaan cerpen yang diputar. Namun, 

masih ada beberapa siswa yang masih sibuk dengan kesibukannya selain 

menyimak cerpen, sehingga siswa tersebut tidak fokus pada video pembacaan 

cerpen yang sedang diputar. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan pada 

aspek ketertarikan siswa terhadap model dan media pembelajaran yang digunakan 

dalam menyimak cerpen. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan 35 siswa atau 

87,5% tertarik terhadap model dan media pembelajaran yang digunakan. Siswa 

dengan tenang memperhatikan video pembacaan cerpen serta mengikuti langkah-

langkah dalam menerapkan model pembelajaran Think-Pair-Share. 

Hasil wawancara dengan siswa terkait dengan ketertarikan siswa dengan 

pembelajaran menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share 

dan media audiovisual pada siklus I dan siklus II hampir sama. Siswa tertarik 
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dengan pembelajaran dengan model diskusi dan presentasi karena dengan diskusi 

siswa bisa berdiskusi atas jawaban yang mereka temukan pada lembar kegiatan, 

sementara dengan presentasi siswa dilatih berbicara di depan umum dan dilatih 

untuk berpendapat. Siswa juga tertarik dengan pembelajaran menggunakan media 

audiovisual. Dengan menggunakan media audiovisual siswa tidak jenuh dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan hasil jurnal guru tentang ketertarikan siswa terhadap model 

dan media pembelajaran yang digunakan dapat ditunjukkan pada siklus I terdapat 

beberapa hambatan dalam menerapkan model pembelajaran Think-Pair-Share 

yaitu terdapat siswa yang kurang cekatan dalam membentuk kelompok besar 

sehingga membutuhkan banyak waktu dalam proses diskusi dan presentasi. Pada 

siklus II penerapan model dan media pembelajaran berjalan lancar. Siswa sangat 

antusias dalam mengikuti langkah-langkah pembelajaran.  

Hasil jurnal siswa siklus I dan siklus II hampir sama dengan hasil 

wawancara siklus I dan siklus II dengan siswa. Sebagian siswa tertarik dengan 

model dan media pembelajaran menyimak cerpen. Mereka merasa senang dengan 

pembelajaran yang telah dilakukan karena tidak membuat jenuh.  

Selain hasil observasi, wawancara, jurnal guru, dan jurnal siswa 

ketertarikan siswa terhadap model dan media yang digunakan dalam pembelajaran 

menyimak cerpen juga dapat dilihat dari hasil dokumentasi foto. Dari hasil 

dokumentasi foto siklus I dan siklus II ini, ketertarikan siswa terhadap model dan 

media pembelajaran yang digunakan menunjukkan peningkatan, hal ini dapat 

dibuktikan dengan dokumentasi foto berikut. 



 
 

 
 

177

Siklus I            Siklus II 

    
     27 (a)            27 (b) 

    
     27 (b)             27 (d) 

Gambar 27 Ketertarikan Siswa Terhadap Model dan Media Pembelajaran 

yang Digunakan pada Siklus I dan Siklus II 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa tertarik dengan model 

dan media pembelajaran yang digunakan dan mengalami peningkatan dari siklus I 

ke siklus II. 

4.2.3.4 Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran 

 Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran pada siklus I yang tercatat 30 siswa atau 75%. Pada 

pembelajaran menyimak cerpen siklus II meningkat 12,5% menjadi 35 siswa atau 

87,5%  siswa aktif dalam pembelajaran. Pada siklus I saat guru memberikan 
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pertanyaan pancingan kepada siswa mengenai materi pembelajaran siswa 

merespon dan memberikan berbagai jawaban yang diketahui. Beberapa siswa juga 

aktif bertanya mengenai materi pembelajaran yang maupun tugas yang diberikan 

jika merasa belum paham. Selain itu, siswa juga aktif dalam melaksanakan tugas 

dari guru. Pada siklus II siswa juga melaksanakan hal yang sama, tetapi jumlah 

siswa semakin banyak yang aktif melaksanakan tugas dari guru. Hal tersebut 

menunjukkan peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Keaktifan siswa selama proses pembelajaran juga dapat dilihat dari hasil 

jurnal guru. Jurnal guru pada pembelajaran menyimak cerpen siklus I 

menunjukkan siswa sudah aktif mengikuti pembelajaran menyimak cerpen yaitu 

siswa mengikuti proses pembelajaran mulai dari memperhatikan penjelasan dari 

guru, menyimak cerpen, mengerjakan tugas dari guru, berdiskusi dan presentasi. 

Namun, masih ada siswa yang kurang aktif dan kurang serius dalam mengikuti 

pembelajaran. Pada pembelajaran menyimak cerpen siklus II terjadi peningkatan 

pada aspek keaktifan siswa. Peningkatan keaktifan siswa terlihat jelas ketika 

kegiatan presentasi. Siswa lebih aktif bertanya dan menanggapi siswa yang 

sedang mempresentasikan hasil diskusi. Hal tersebut membuktikan siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran menyimak cerpen siklus II daripada pada pembelajaran 

menyimak cerpen siklus I. 

Hasil dokumentasi foto menunjukkan bahwa siswa aktif dalam mengikuti 

pembelajaran menyimak cerpen. Hasil dokumentasi foto dapat dilihat sebagai 

berikut. 
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Siklus I            Siklus II 

    

     28 (a)              28 (b) 

    

     28 (c)              28 (d) 

Gambar 28  Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran Siklus I 

dan Siklus II 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hasil observasi, jurnal guru, 

dan dokumentasi foto siklus I dan siklus II menunjukkan keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran menyimak cerpen sudah mengalami peningkatan dari siklus I 

ke siklus II. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan pada pembelajaran 

menyimak cerpen dari siklus I ke siklus II yaitu peningkatan proses pembelajaran, 

peningkatan hasil tes, dan peningkatan perubahan perilaku. Meningkatnya hasil 
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tes keterampilan menyimak cerpen siklus I ke siklus II disebabkan meningkatnya 

keseriusan siswa selama pembelajaran siklus II.  

Pada pembelajaran menyimak cerpen siklus I penerapan model 

pembelajaran Think-Pair-Share belum konsisten. Siswa kurang disiplin dalam 

mengikuti langkah pembelajaran menyimak cerpen menggunakan model 

pembelajaran Think-Pair-Share sehingga pembelajaran menyimak cerpen siklus I 

kurang kondusif. 

Kurang kondusifnya pembelajaran menyimak cerpen pada siklus I teratasi 

pada pembelajaran menyimak cerpen siklus II. Siswa serius dalam memperhatikan 

penjelasan dari guru tentang materi unsur intrinsik cerpen. Siswa berani bertanya 

ketika siswa mengalami kesulitan dalam memahami unsur intrinsik cerpen. Selain 

itu, siswa juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika siswa diminta 

untuk menyimak cerpen sehingga siswa memahami isi cerpen yang disimak. 

Dengan demikian, siswa dapat menjawab soal pada lembar kegiatan berkaitan 

dengan cerpen yang disimak. 

Selain itu, meningkatnya hasil tes keterampilan menyimak cerpen juga 

dipengaruhi oleh perubahan perilaku siswa yang meningkat pada pembelajaran 

menyimak cerpen siklus II. Minat siswa pada pembelajaran menyimak cerpen 

juga meningkat. Minat siswa untuk mengikuti langkah-langkah dalam penerapan  

model pembelajaran Think-Pair-Share membantu siswa dalam menentukan unsur 

intrinsik cerpen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Simpulan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian peningkatan 

keterampilan menyimak cerpen menggunakan model pembelajaran Think-Pair-

Share dengan media audiovisual pada siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 

Randudongkal Kabupaten Pemalang sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran menyimak cerpen menggunakan model pembelajaran 

Think-Pair-Share dengan media audiovisual pada siswa kelas XI IPS 4 SMA 

Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang sudah berjalan dengan baik 

sesuai dengan terget yang direncanakan. Proses pembelajaran menyimak 

cerpen meningkat dari siklus I ke siklus II. Siswa berminat untuk 

memperhatikan penjelasan guru dan menyimak cerpen. Siswa sudah bisa 

menentukan unsur intrinsik cerpen dengan baik tanpa menyontek jawaban 

teman. Selain itu, kegiatan diskusi dan presentasi sudah kondusif. Kemudian 

siswa sudah mengikuti kegiatan refleksi dengan baik pada akhir 

pembelajaran. Hal tersebut merupakan usaha siswa menjadi lebih baik untuk 

memperoleh nilai yang lebih baik. 

2. Hasil tes pembelajaran menyimak cerpen melalui model pembelajaran Think-

Pair-Share dengan media audiovisual pada siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 

1 Randudongkal Kabupaten Pemalang meningkat dari siklus I ke siklus II. 

Pada siklus I diperoleh hasil rata-rata kelas sebesar 72,45 dalam kategori 

cukup. Setelah dilakukan tindakan pada siklus II diperoleh rata-rata kelas 
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sebesar 79,5 dalam kategori baik atau mengalami peningkatan  sebesar 7,05 

atau 9,7%. Aspek jenis alur dan bukti yang mendukung mengalami 

peningkatan sebesar 4,6%, aspek konflik cerpen dan bukti yang mendukung 

mengalami peningkatan sebesar 16,3%, aspek klimaks cerpen dan bukti yang 

mendukung mengalami peningkatan sebesar 17,6%, tokoh utama dan alasan 

yang mendukung  mengalami peningkatan sebesar 6,4%, watak tokoh dan 

alasan yang mendukung  mengalami peningkatan sebesar 3,8%, metode 

penokohan dan alasan yang mendukung  mengalami peningkatan sebesar 

3,8%, dan latar cerpen mengalami peningkatan sebesar 11,9%. 

3. Perilaku siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Randudongkal mengalami 

peningkatan ke arah positif setelah dilaksanakanya pembelajaran menyimak 

cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 

audiovisual. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil nontes yang meliputi 

observasi, jurnal guru dan siswa, wawancara, dan dokumentasi foto pada 

siklus I dan siklus II. Perilaku siswa pada siklus I pasif, tidak serius ketika 

guru menjelaskan materi dan masih enggan bertanya apabila menemui 

kesulitan. Pada siklus II berubah menjadi serius dalam memperhatikan 

penjelasan dari guru dan serius dalam menyimak cerpen. Siswa sudah aktif 

dalam melaksanakan langkah pembelajaran. Selain itu, mereka terlihat 

antusias dan menikmati proses pembelajaran sehingga kelas menjadi kondusif 

dan tugas yang diberikan guru dapat dikerjakan dengan baik serta 

mendapatkan nilai yang maksimal. 
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5.2 Saran  

 Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, saran yang diberikan 

peneliti sebagai berikut. 

1. Guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakan 

model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media audiovisual sebagai 

alternatif dalam pembelajaran menyimak cerpen karena telah terbukti mampu 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menyimak cerpen dan mengubah 

perilaku siswa  ke arah positif. 

2. Pihak sekolah hendaknya memfasilitasi guru dalam menyediakan media 

pembelajaran bagi siswa, karena media pembelajaran yang lengkap dan baik 

akan menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang baik pula. 

3. Para peneliti di bidang pendidikan kiranya dapat melakukan penelitian 

lanjutan mengenai keterampilan menyimak cerpen. Para peneliti dapat 

menerapkan berbagai pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan media 

yang tepat untuk meningkatkan keterampilan menyimak cerpen. Hasil 

penelitian tersebut diharapkan dapat membantu guru untuk memecahkan 

masalah yang sering muncul dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia di kelas sehingga berdampak positif bagi perkembangan 

pendidikan yang lebih berkualitas.  
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Randudongkal 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : XI/ 1  

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi : Menyimak 

     13. Memahami pembacaan cerpen 

Kompetensi Dasar       :13.1 Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dalam cerpen 

yang         dibacakan 

Indikator   : 

1. Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen 

2. Menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang disimak 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen 

2. Siswa dapat menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang disimak 

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Hakikat cerpen 

2. Hakikat alur, penokohan, dan latar cerpen 

 

C. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan Metode Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti 

pembelajaran. 

b. Guru menyampaikan pokok materi, tujuan dan 

Ceramah 10 menit 
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manfaat dari pembelajaran yang akan 

dilaksanakan yaitu pembelajaran menyimak 

cerpen. 

c. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai pengalaman siswa dalam menyimak 

cerpen. 

d. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

e. Guru memberi materi tentang unsur intrinsik 

cerpen kepada siswa. 

f. Siswa diberi arahan untuk menyimak video 

pembacaan cerpen yang akan diputarkan.  

Elaborasi 

g. Siswa menyimak video pembacaan cerpen. 

h. Siswa secara individu menentukan unsur intrinsik 

cerpen berdasarkan video pembacaan cerpen yang 

telah disimak dan menuliskan jawabannya pada 

LK 1 (thinking). 

i. Siswa berpasangan dengan teman sebangku 

mendiskusikan unsur intrinsik cerpen berdasarkan 

unsur intrinsik cerpen yang telah ditentukan dan 

menuliskan jawabannya pada LK 2 (pairing).  

Konfirmasi 

j. Siswa membentuk 3 kelompok besar dengan 

masing-masing kelompok terdiri atas 5 - 6 pasang 

siswa. 

k. Masing-masing pasangan mempresentasikan hasil 

diskusi kepada kelompok besar dan pasangan lain 

menanggapi presentasi temannya (sharing). 

Think-Pair-

Share 

50 menit 
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l. Masing-masing kelompok besar 

mempresentasikan hasil diskusi yang sudah 

disepakati kelompok besar kepada teman satu 

kelas dan teman yang lain menanggapi presentasi 

teman yang maju. 

3. Kegiatan Akhir 

m. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

n. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

o. Siswa mengerjakan evaluasi pembelajaran 

menyimak cerpen yaitu siswa secara individu 

menyimak cerpen, menentukan unsur intrinsik 

cerpen dan menuliskan jawabannya pada lembar 

evaluasi. 

p. Guru memberi nasihat kepada siswa untuk giat 

mempelajari unsur intrinsik cerpen agar pada 

pertemuan selanjutnya mendapatkan nilai yg lebih 

baik. 

Evaluasi 

Refleksi 

30 menit 

 

D. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat  : Lembar kegiatan siswa, laptop, LCD, pengeras suara. 

2. Sumber belajar: Buku teks Bahasa Indonesia Kelas XI IPS, video 

pembacaan cerpen, dan media power point. 

E. Penilaian 

1. Teknik   : Tes dan Nontes 

2. Bentuk instrumen :  

a. Tes  : Rubrik penilaian menyimak cerpen 

b. Nontes  : Lembar observasi, jurnal guru dan siswa,  

wawancara, dan dokumentasi 
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3. Soal 

a. Instrumen tes: 

A. Simaklah dengan cermat video pembacaan cerpen untuk menjawab 

pertanyaan pada soal B! 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat video pembacaan cerpen 

yang telah disimak! 

1. Jelaskan jenis alur pada cerpen tersebut! Berikan alasan yang 

mendukung! 

2. Jelaskan konflik pada cerpen tersebut! Berikan alasan yang 

mendukung! 

3. Pada peristiwa manakah klimaks terjadi? Berikan alasan yang 

mendukung! 

4. Siapakah tokoh utama  pada cerpen tersebut? Berikan alasan yang 

mendukung! 

5. Sebutkan salah satu watak tokoh Janu pada cerpen tersebut! 

Berikan alasan yang mendukung! 

6. Berdasarkan jawaban no.5, apakah pengarang menggunakan 

metode langsung atau tidak langsung dalam menggambarkan watak 

tokoh? Berikan alasan yang mendukung! 

7. Sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen 

tersebut! 
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Pedoman Penilaian 

No Aspek Penilaian 
Skala  

Bobot 

Skor 

Maksimal 1 2 3 4 

1. Jenis alur     3 12 

2. Konflik cerpen     4 16 

3. 
Bagian klimaks pada  

cerpen 

    
4 16 

4. Tokoh utama      3 12 

5. Watak tokoh     4 16 

6. 
Cara penyajian watak 

tokoh 

    
4 16 

7. Latar cerpen     3 12 

Jumlah 100 

Keterangan : 

4. Pemberian nilai untuk setiap aspek dilakukan dengan memberi tanda check list 

(√ ) pada kolom skala nilai yang dianggap cocok. 

5. Skor = Skala x Bobot 

6. Skala nilai : 

1 = Kurang 

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Sangat baik 
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Rubrik Penilaian Menyimak Cerpen 

No. Aspek 
Penilaian 

Skala Nilai Skor 
Maksimal 1 2 3 4 

1. Jenis 
Alur 

Penyebutan 
jenis alur tepat 
disertai alasan/ 
bukti yang 
mendukung. 

Penyebutan 
jenis alur tepat, 
alasan/ bukti 
tidak 
mendukung. 

Penyebutan 
jenis alur 
tepat, tidak 
ada alasan/ 
bukti yang 
mendukung. 

Penyebutan 
jenis alur dan 
alasan/ bukti 
tidak tepat. 

12 

2. Konflik 
cerpen 

Penyebutan 
jenis alur dan 
alasan/ bukti 
tidak tepat. 

Penyebutan 
konflik cerpen 
tepat, alasan/ 
bukti tidak 
mendukung 

Penyebutan 
konflik 
cerpen tepat, 
tidak ada 
alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

Penyebutan 
konflik 
cerpen dan 
alasan/ bukti 
tidak tepat. 

16 

3. Klimaks 
cerpen 

Penyebutan 
klimaks cerpen 
tepat disertai 
alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

Penyebutan 
klimaks cerpen 
tepat, alasan/ 
bukti tidak 
mendukung 

Penyebutan 
klimaks 
cerpen tepat, 
tidak ada 
alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

Penyebutan 
klimaks 
cerpen dan 
alasan/ bukti 
tidak tepat. 

16 

4. Tokoh 
utama 

Penyebutan 
tokoh utama 
tepat disertai 
alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

Penyebutan 
tokoh utama 
tepat, alasan/ 
bukti tidak 
mendukung. 

Penyebutan 
tokoh utama 
tepat, tidak 
ada alasan/ 
bukti yang 
mendukung. 

Penyebutan 
tokoh utama 
dan alasan/ 
bukti tidak 
tepat. 

12 

5. Watak 
tokoh 

Penyebutan 
watak tokoh 
tepat disertai 
alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

Penyebutan 
watak tokoh 
tepat, alasan/ 
bukti tidak 
mendukung. 

Penyebutan 
watak tokoh 
tepat, tidak 
ada alasan/ 
bukti yang 
mendukung. 

Penyebutan 
watak tokoh 
dan alasan/ 
bukti tidak 
tepat. 

8 

6. Metode 
penokoh
an 

Penyebutan 
metode 
penokohan  
tepat disertai 

Penyebutan 
metode 
penokohan  
tepat, alasan/ 

Penyebutan 
metode 
penokohan 
tepat, tidak 

Penyebutan 
metode 
penokohan 
dan alasan/ 

12 
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alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

bukti tidak 
mendukung. 

ada alasan/ 
bukti yang 
mendukung. 

bukti tidak 
tepat. 

7. Latar 
cerpen 

Penyebutan 3 
latar cerpen 
tepat. 

Penyebutan 2 
latar cerpen 
tepat. 

Penyebutan 1 
latar cerpen 
tepat. 

Tidak ada 
latar cerpen 
yang tepat 

 

 

Rumus penghitungan nilai sebagai berikut:  

Nilai akhir = 
idealskor 

skorperolehan jumlah x 100% 

 

b. Instrumen nontes : lembar observasi, jurnal guru dan siswa, 

wawancara, dan dokumentasi foto 
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Lembar Kegiatan 1 

  

Mengidentifikasi Alur, Penokohan, dan Latar Cerpen 

Nama   : 

Kelas/ No. Presensi  : 

 

A. Simaklah dengan cermat video pembacaan cerpen untuk menjawab 

pertanyaan pada soal B! 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat berdasarkan video 

pembacaan cerpen yang telah disimak! 

1. Jelaskan jenis alur pada cerpen tersebut! Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Jelaskan konflik pada cerpen tersebut! Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

3. Pada peristiwa manakah klimaks terjadi? Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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4. Siapakah tokoh utama  pada cerpen tersebut? Berikan alasan yang 

mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

5. Sebutkan salah satu watak tokoh wanita tua pada cerpen tersebut! Berikan 

alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

6. Berdasarkan jawaban no.5, apakah pengarang menggunakan metode 

langsung atau tidak langsung dalam menggambarkan watak tokoh? 

Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

7. Sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen tersebut! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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Lembar Kegiatan 2 

  

Mengidentifikasi Alur, Penokohan, dan Latar Cerpen 

Anggota Kelompok : 1. 

     2. 

Kelas   : 

 

A. Simaklah dengan cermat video pembacaan cerpen untuk menjawab 

pertanyaan pada soal B! 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat berdasarkan video 

pembacaan cerpen yang telah disimak! 

1. Jelaskan jenis alur pada cerpen tersebut! Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Jelaskan konflik pada cerpen tersebut! Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

3. Pada peristiwa manakah klimaks terjadi? Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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4. Siapakah tokoh utama  pada cerpen tersebut? Berikan alasan yang 

mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

5. Sebutkan salah satu watak tokoh wanita tua pada cerpen tersebut! Berikan 

alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

6. Berdasarkan jawaban no.5, apakah pengarang menggunakan metode 

langsung atau tidak langsung dalam menggambarkan watak tokoh? 

Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

7. Sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen tersebut! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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Lembar Evaluasi 

 

Mengidentifikasi Alur, Penokohan, dan Latar Cerpen 

Nama Siswa  :  

Kelas/ No. Presensi : 

 

A. Simaklah dengan cermat video pembacaan cerpen untuk menjawab 

pertanyaan pada soal B! 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat berdasarkan video 

pembacaan cerpen yang telah disimak! 

1. Jelaskan jenis alur pada cerpen tersebut! Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Jelaskan konflik pada cerpen tersebut!Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

3. Pada peristiwa manakah klimaks terjadi? Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

4. Siapakah tokoh utama  pada cerpen tersebut? Berikan alasan yang 

mendukung! 
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........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

5. Sebutkan salah satu watak tokoh Janu pada cerpen tersebut! Berikan 

alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

6. Berdasarkan jawaban no.5, apakah pengarang menggunakan metode 

langsung atau tidak langsung dalam menggambarkan watak tokoh? 

Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

7. Sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen tersebut! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Randudongkal 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : XI/ I  

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi : Menyimak 

     13. Memahami pembacaan cerpen 

Kompetensi Dasar       :13.1 Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dalam cerpen 

yang         dibacakan 

Indikator   : 

1. Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen 

2. Menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang disimak 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen 

2. Siswa dapat menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang disimak 

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Hakikat cerpen 

2. Hakikat alur, penokohan, dan latar cerpen 

 

C. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan Metode Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti 

pembelajaran. 

Ceramah 10 menit 
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b. Guru menyampaikan pokok materi, tujuan dan 

manfaat dari pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

c. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai pengalaman dan kesulitan siswa dalam 

menyimak cerpen pada siklus I. 

d. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

e. Guru mengingatkan kembali materi pelajaran 

yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 

(Materi yang disampaikan lebih ditekankan pada  

materi konflik cerpen, klimaks cerpen, dan metode 

penokohan yaitu dengan memberikan contoh 

cerpen dan menunjukkan bagian cerpen yang 

termasuk konflik cerpen, klimaks cerpen, dan 

metode penokohan). 

f. Siswa diberi arahan untuk menyimak video 

pembacaan cerpen yang akan diputarkan. 

(Guru memotivasi siswa untuk lebih konsentrasi 

dan serius dalam kegiatan menyimak agar bisa 

menjawab pertanyaan berdasarkan cerpen yang 

disimak) 

Elaborasi 

g. Siswa menyimak video pembacaan cerpen. 

h. Siswa secara individu menentukan unsur intrinsik 

cerpen berdasarkan video pembacaan cerpen yang 

telah disimak dan menuliskan jawabannya pada 

LK 1 (thinking). 

(Guru mengawasi siswa agar siswa tidak 

Think-Pair-

Share 

50 menit 
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menyontek jawaban teman). 

i. Siswa berpasangan dengan teman sebangku 

mendiskusikan unsur intrinsik cerpen berdasarkan 

unsur intrinsik cerpen yang telah ditentukan dan 

menuliskan jawabannya pada LK 2  (pairing).  

(Guru memberi nasihat kepada siswa agar 

mendiskusikan jawaban yang mereka temukan 

dengan baik). 

Konfirmasi 

j. Siswa membentuk 3 kelompok besar dengan 

masing-masing kelompok terdiri atas 5 - 6 pasang 

siswa. 

k. Masing-masing pasangan mempresentasikan hasil 

diskusi kepada kelompok besar dan pasangan lain 

menanggapi presentasi temannya (sharing). 

(Guru menegur siswa yang tidak serius mengikuti 

kegiatan presentasi). 

l. Masing-masing kelompok besar 

mempresentasikan hasil diskusi yang sudah 

disepakati kelompok besar kepada teman satu 

kelas dan teman yang lain menanggapi presentasi 

teman yang maju. 

3. Kegiatan Akhir 

m. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

n. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

o. Siswa mengerjakan evaluasi pembelajaran 

menyimak cerpen yaitu siswa secara individu 

menyimak cerpen dan menentukan unsur intrinsik 

cerpen. 

Evaluasi 

Refleksi 

30 menit 
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p. Guru memberi nasihat kepada siswa untuk lebih 

giat belajar khususnya pelajaran bahasa Indonesia 

D. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat  : Lembar kegiatan siswa, laptop, LCD, pengeras suara. 

2. Sumber belajar: Buku teks Bahasa Indonesia Kelas XI, video pembacaan 

cerpen, dan media power point. 

E. Penilaian 

1. Teknik   : Tes dan Nontes 

2. Bentuk instrumen :  

c. Tes  : Rubrik penilaian menyimak cerpen 

d. Nontes : Lembar observasi, jurnal guru dan siswa, 

wawancara, dan dokumentasi 

3. Soal 

a. Instrumen tes: 

A. Simaklah dengan cermat video pembacaan cerpen untuk menjawab 

pertanyaan pada soal B! 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat berdasarkan video 

pembacaan cerpen yang telah disimak! 

1. Jelaskan jenis alur pada cerpen tersebut! Berikan alasan yang 

mendukung! 

2. Jelaskan konflik pada cerpen tersebut! Berikan alasan yang 

mendukung! 

3. Pada peristiwa manakah klimaks terjadi? Berikan alasan yang 

mendukung! 

4. Siapakah tokoh utama  pada cerpen tersebut? Berikan alasan yang 

mendukung! 

5. Sebutkan salah satu watak tokoh Janu pada cerpen tersebut! 

Berikan alasan yang mendukung! 

6. Berdasarkan jawaban no.5, apakah pengarang menggunakan 

metode langsung atau tidak langsung dalam menggambarkan 

watak tokoh? Berikan alasan yang mendukung! 
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7. Sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen 

tersebut! 

Pedoman Penilaian 

No Aspek Penilaian 
Skala  

Bobot 

Skor 

Maksimal 1 2 3 4 

1. Jenis alur     3 12 

2. Konflik cerpen     4 16 

3. Klimaks cerpen     4 16 

4. Tokoh utama      3 12 

5. Watak tokoh     4 16 

6. Metode Penokohan     4 16 

7. Latar cerpen     3 12 

Jumlah 100 

 

Keterangan : 

1. Pemberian nilai untuk setiap aspek dilakukan dengan memberi tanda check 

list (√ ) pada kolom skala nilai yang dianggap cocok. 

2. Skor = Skala x Bobot 

3. Skala nilai : 

1 = Kurang 

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Sangat baik 
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Rubrik Penilaian Menyimak Cerpen 

No. Aspek 
Penilaian 

Skala Nilai Skor 
Maksimal 1 2 3 4 

1. Jenis 
Alur 

Penyebutan 
jenis alur tepat 
disertai alasan/ 
bukti yang 
mendukung. 

Penyebutan 
jenis alur tepat, 
alasan/ bukti 
tidak 
mendukung. 

Penyebutan 
jenis alur 
tepat, tidak 
ada alasan/ 
bukti yang 
mendukung. 

Penyebutan 
jenis alur dan 
alasan/ bukti 
tidak tepat. 

12 

2. Konflik 
cerpen 

Penyebutan 
jenis alur dan 
alasan/ bukti 
tidak tepat. 

Penyebutan 
konflik cerpen 
tepat, alasan/ 
bukti tidak 
mendukung 

Penyebutan 
konflik 
cerpen tepat, 
tidak ada 
alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

Penyebutan 
konflik 
cerpen dan 
alasan/ bukti 
tidak tepat. 

16 

3. Klimaks 
cerpen 

Penyebutan 
klimaks cerpen 
tepat disertai 
alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

Penyebutan 
klimaks cerpen 
tepat, alasan/ 
bukti tidak 
mendukung 

Penyebutan 
klimaks 
cerpen tepat, 
tidak ada 
alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

Penyebutan 
klimaks 
cerpen dan 
alasan/ bukti 
tidak tepat. 

16 

4. Tokoh 
utama 

Penyebutan 
tokoh utama 
tepat disertai 
alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

Penyebutan 
tokoh utama 
tepat, alasan/ 
bukti tidak 
mendukung. 

Penyebutan 
tokoh utama 
tepat, tidak 
ada alasan/ 
bukti yang 
mendukung. 

Penyebutan 
tokoh utama 
dan alasan/ 
bukti tidak 
tepat. 

12 

5. Watak 
tokoh 

Penyebutan 
watak tokoh 
tepat disertai 
alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

Penyebutan 
watak tokoh 
tepat, alasan/ 
bukti tidak 
mendukung. 

Penyebutan 
watak tokoh 
tepat, tidak 
ada alasan/ 
bukti yang 
mendukung. 

Penyebutan 
watak tokoh 
dan alasan/ 
bukti tidak 
tepat. 

8 

6. Metode 
penokoh
an 

Penyebutan 
metode 
penokohan  
tepat disertai 

Penyebutan 
metode 
penokohan  
tepat, alasan/ 

Penyebutan 
metode 
penokohan 
tepat, tidak 

Penyebutan 
metode 
penokohan 
dan alasan/ 

12 
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alasan/ bukti 
yang 
mendukung. 

bukti tidak 
mendukung. 

ada alasan/ 
bukti yang 
mendukung. 

bukti tidak 
tepat. 

7. Latar 
cerpen 

Penyebutan 3 
latar cerpen 
tepat. 

Penyebutan 2 
latar cerpen 
tepat. 

Penyebutan 1 
latar cerpen 
tepat. 

Tidak ada 
latar cerpen 
yang tepat 

 

 

Rumus penghitungan nilai sebagai berikut:  

Nilai akhir = 
idealskor 

skorperolehan jumlah x 100% 

 

b. Instrumen nontes : lembar observasi, jurnal guru dan siswa, 

wawancara, dan dokumentasi foto 
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Lembar Kegiatan 1 

  

Mengidentifikasi Alur, Penokohan, dan Latar Cerpen 

Nama   : 

Kelas/ No. Presensi  : 

 

A. Simaklah dengan cermat video pembacaan cerpen untuk menjawab 

pertanyaan pada soal B! 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat berdasarkan video 

pembacaan cerpen yang telah disimak! 

1. Jelaskan jenis alur pada cerpen tersebut! Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Jelaskan konflik pada cerpen tersebut! Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

3. Pada peristiwa manakah klimaks terjadi? Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

4. Siapakah tokoh utama  pada cerpen tersebut? Berikan alasan yang 

mendukung! 
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........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

5. Sebutkan salah satu watak tokoh lelaki paruh baya pada cerpen tersebut! 

Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

6. Berdasarkan jawaban no.5, apakah pengarang menggunakan metode 

langsung atau tidak langsung dalam menggambarkan watak tokoh? 

Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

7. Sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen tersebut! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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Lembar Kegiatan 2 

  

Mengidentifikasi Alur, Penokohan, dan Latar Cerpen 

Anggota Kelompok : 1. 

     2. 

Kelas   : 

 

A. Simaklah dengan cermat video pembacaan cerpen untuk menjawab 

pertanyaan pada soal B! 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat berdasarkan video 

pembacaan cerpen yang telah disimak! 

1. Jelaskan jenis alur pada cerpen tersebut! Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Jelaskan konflik pada cerpen tersebut! Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

3. Pada peristiwa manakah klimaks terjadi? Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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4. Siapakah tokoh utama  pada cerpen tersebut? Berikan alasan yang 

mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

5. Sebutkan salah satu watak tokoh lelaki paruh baya pada cerpen tersebut! 

Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

6. Berdasarkan jawaban no.5, apakah pengarang menggunakan metode 

langsung atau tidak langsung dalam menggambarkan watak tokoh? 

Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

7. Sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen tersebut! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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Lembar Evaluasi 

Mengidentifikasi Alur, Penokohan, dan Latar Cerpen 

Nama Siswa  :  

Kelas/ No. Presensi : 

 

A. Simaklah dengan cermat video pembacaan cerpen untuk menjawab 

pertanyaan pada soal B! 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat berdasarkan video 

pembacaan cerpen yang telah disimak! 

1. Jelaskan jenis alur pada cerpen tersebut! Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Jelaskan konflik pada cerpen tersebut! Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

3. Pada peristiwa manakah klimaks terjadi? Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

4. Siapakah tokoh utama  pada cerpen tersebut? Berikan alasan yang 

mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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5. Sebutkan salah satu watak tokoh aku pada cerpen tersebut! Berikan alasan 

yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

6. Berdasarkan jawaban no.5, apakah pengarang menggunakan metode 

langsung atau tidak langsung dalam menggambarkan watak tokoh? 

Berikan alasan yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

7. Sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen tersebut! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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Lampiran 3 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS XI IPS 4 

 SMA NEGERI 1 RANDUDONGKAL 

 

NO. NIS NAMA SISWA L/P 

1 8456 ADHITAMA AGNES MAHARDIKA L 

2 8764 AHMAD SODIKIN L 

3 8930 ARINTO AJI PRAMUDYA L 

4 8968 ARISMAWATI P 

5 8869 CINTIA NOPRIANI P 

6 8738 DESI NOVITASARI P 

7 8871 DHIMAS SETYANGGA NUR PRATAMA L 

8 8901 DINDA SYUKRIYA AMINI P 

9 8902 EFFI ZULFAA P 

10 8706 FIKRI ABDILA ZAEN L 

11 8905 FIRMAN SYAH L 

12 8773 HISAM ALI L 

13 8908 INDAH AMALIYAH P 

14 8910 INTAN ANA LISTIA P 

15 8714 ISFI MIN KHORIYATUL BIKRI P 

16 8940 KUN AQILATUL AUZA P 

17 8749 LOLITA DWI RESMIANA P 

18 8846 M. FAJRUL FALAHI L 

19 8718 MAULANA AJI PANGESTU L 

20 8912 MAYA MERIASTIKA P 

21 8884 MEGA LINTANG PAMUNGKAS L 

22 9009 MERI AYU ARIANTI P 

23 8943 MUHAMAD SAMSI L 

24 8946 MUKHAMMAD RIZAL MUHAIMIN L 

25 8850 NIA NOVIYANI P 
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26 8720 NINDA ASTUTI P 

27 8914 PANJI SRI HARDADI L 

28 8721 PIPIT INDRAYANTI P 

29 8976 PUJI DIANA P 

30 8916 QOTRUN NADA P 

31 8953 REZA SANTOSO L 

32 8954 RINI KURNIASIH P 

33 8823 SAMSUL ARIFIN IBNU ISKANDAR L 

34 8955 SANIA MAULIDA P 

35 8992 SUCI ERLINAWATI P 

36 8860 SUFYA TSAURI L 

37 8928 UGIS GINANJAR SENTOSA L 

38 8827 VINI DINI APRILLIA P 

39 8795 YOPI AJI NUGROHO L 

40 8829 YULIANA BUDI SANTOSO P 
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Lampiran 4 

 

Daftar Nilai Hasil Tes Menyimak Cerpen Siklus I 

 

No. 
Kode 

Responden 

Aspek 
Nilai Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. R-01 4 4 3 4 4 1 2 78 B 

2. R-02 4 2 2 2 4 1 4 66 C 

3. R-03 2 4 2 3 4 4 2 77 B 

4. R-04 4 1 4 1 4 2 4 71 C 

5. R-05 3 2 2 4 3 1 4 65 C 

6. R-06 4 2 3 1 1 4 2 61 K 

7. R-07 4 2 4 4 3 1 4 76 B 

8. R-08 4 3 1 4 4 2 4 76 B 

9. R-09 3 1 1 4 2 4 4 65 C 

10. R-10 3 4 2 4 4 2 3 78 B 

11. R-11 2 4 3 4 4 4 3 87 SB 

12. R-12 2 4 1 1 4 1 4 61 K 

13. R-13 4 2 1 2 4 1 4 62 K 

14. R-14 4 2 4 4 2 4 2 78 B 

15. R-15 4 4 3 2 4 2 3 79 B 

16. R-16 4 1 1 4 4 2 4 68 C 

17. R-17 4 4 2 4 4 4 2 86 SB 

18. R-18 4 2 1 3 3 1 4 61 K 
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19. R-19 4 2 1 4 4 2 2 66 C 

20 R-20 4 1 1 4 4 4 4 76 B 

21. R-21 4 1 4 3 4 1 2 67 C 

22. R-22 4 4 1 3 4 1 3 70 C 

23. R-23 2 4 3 4 4 1 4 78 B 

24. R-24 2 4 2 4 4 2 4 78 B 

25. R-25 4 1 4 4 2 4 3 77 B 

26. R-26 2 4 3 4 4 2 2 76 B 

27. R-27 1 4 4 4 1 4 2 76 B 

28. R-28 2 3 3 1 4 4 4 77 B 

29. R-29 3 2 3 1 3 3 3 65 C 

30. R-30 4 1 2 3 4 4 4 77 B 

31. R-31 1 1 4 4 4 1 3 64 K 

32. R-32 1 3 3 4 1 3 4 67 C 

33. R-33 4 2 1 4 4 3 4 76 B 

34. R-34 4 1 3 4 4 1 3 69 C 

35. R-35 4 3 1 4 4 4 4 84 B 

36. R-36 4 1 4 1 1 3 4 63 K 

37. R-37 1 1 3 3 4 4 4 75 B 

38. R-38 4 2 1 4 4 4 3 80 B 

39. R-39 4 2 3 1 4 4 4 79 B 

40. R-40 3 3 2 1 1 3 4 63 K 

 

Keterangan: 

1 = Jenis alur 
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2 = Konflik cerpen 

3 = Klimaks cerpen 

4 = Tokoh utama 

5 = Watak tokoh 

6 = Metode penokohan 

7 = Latar cerpen 

Lampiran 5 

Daftar Nilai Hasil Tes Menyimak Cerpen Siklus II 

 

No. 
Kode 

Responden 

Aspek 
Nilai Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. R-01 4 1 4 4 4 1 4 76 B 

2. R-02 4 4 2 3 4 1 4 77 B 

3. R-03 2 4 2 4 4 4 2 80 B 

4. R-04 4 4 2 1 4 2 4 75 B 

5. R-05 3 4 3 4 3 1 4 77 B 

6. R-06 4 4 2 1 4 4 4 83 B 

7. R-07 4 2 4 4 4 1 4 80 B 

8. R-08 4 3 1 4 4 2 4 76 B 

9. R-09 4 4 1 4 2 4 4 80 B 

10. R-10 3 4 2 4 4 2 3 78 B 

11. R-11 2 4 3 4 4 4 3 87 SB 

12. R-12 4 4 1 3 3 3 4 77 B 

13. R-13 4 4 2 1 4 2 4 75 B 

14. R-14 4 2 4 4 2 4 4 84 B 
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15. R-15 4 4 3 4 4 2 3 85 B 

16. R-16 4 4 1 4 4 2 4 80 B 

17. R-17 4 4 2 4 4 4 2 86 SB 

18. R-18 4 4 2 1 3 3 4 75 B 

19. R-19 4 4 3 4 4 2 2 82 B 

20 R-20 4 1 4 4 4 4 4 88 SB 

21. R-21 4 1 4 4 4 1 4 75 B 

22. R-22 3 4 4 3 4 1 3 79 B 

23. R-23 4 1 4 4 4 1 4 76 B 

24. R-24 4 4 1 4 1 4 4 76 B 

25. R-25 4 1 4 3 4 4 3 85 B 

26. R-26 3 3 3 4 4 4 2 83 B 

27. R-27 1 4 4 4 1 4 4 79 B 

28. R-28 2 2 4 4 4 4 2 80 B 

29. R-29 4 1 3 1 4 4 3 75 B 

30. R-30 4 1 2 3 4 4 4 77 B 

31. R-31 1 4 4 4 4 1 3 79 B 

32. R-32 1 4 1 4 4 3 4 75 B 

33. R-33 4 2 4 4 4 4 3 89 SB 

34. R-34 4 1 3 4 4 3 3 77 B 

35. R-35 4 2 1 4 4 4 4 80 B 

36. R-36 4 3 4 1 1 4 4 75 B 

37. R-37 1 1 4 3 4 4 4 76 B 

38. R-38 4 1 4 4 1 4 3 76 B 
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39. R-39 4 2 3 1 4 4 4 79 B 

40. R-40 1 3 4 3 3 3 4 76 B 

 

Keterangan: 

1 = Jenis alur 

2 = Konflik cerpen 

3 = Klimaks cerpen 

4 = Tokoh utama 

5 = Watak tokoh 

6 = Metode penokohan 

7 = Latar cerpen 

Lampiran 6 

 

Pedoman Observasi Proses dan Perilaku Siswa Siklus I dan Siklus II 

No 
Kode 

Responden 

Kategori 

Keterangan Proses Perilaku 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1. R-1          Proses: 

1. Siswa berminat untuk 

memperhatikan penjelasan 

guru dan menyimak cerpen. 

2. Siswa menentukan unsur 

intrinsik cerpen secara 

individu dengan intensif. 

3. Siswa berdiskusi dalam 

menentukan unsur intrinsik 

2. R-2          

3. R-3          

4. R-4          

5. R-5          

6. R-6          

7. R-7          

8. R-8          

9. R-9          
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10. R-10          cerpen secara kondusif. 

4. Siswa mengikuti kegiatan 

presentasi hasil diskusi 

secara kondusif. 

5. Siswa mengikuti kegiatan 

refleksi pada akhir 

pembelajaran secara kondusif 

 

Perilaku: 

a. Siswa siap sebelum 

mengikuti pembelajaran. 

b. Siswa serius dalam 

mengikuti pembelajaran. 

c. Siswa tertarik terhadap 

model dan media 

pembelajaran yang 

digunakan. 

d. Siswa aktif selama proses 

pembelajaran. 

 

 

 

11. R-11          

12. R-12          

13. R-13          

14. R-14          

15. R-15          

16. R-16          

17. R-17          

18. R-18          

19. R-19          

20. R-20          

21. R-21          

22. R-22          

23. R-23          

24. R-24          

25. R-25          

26. R-26          

27. R-27          

28. R-28          

29. R-29          

30. R-30          

31. R-31          

32. R-32          

33. R-33          

34. R-34          

35. R-35          

36. R-36          

37. R-37          

38. R-38          

39. R-39          
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40. R-40          

Jumlah          
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Lampiran 7 

 

Pedoman Wawancara Siklus I dan Siklus II 

 

1. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran menyimak cerpen? 

2. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama pembelajaran menyimak cerpen tadi? 

3. Apakah kegiatan diskusi membantu dalam menentukan unsur intrinsik 

cerpen? 

4. Apa saja saran yang kamu berikan terhadap pembelajaran menyimak cerpen 

yang telah dilakukan? 

5. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran menyimak cerpen 

menggunakan media audiovisual? 
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Lampiran 8 

 

Pedoman Jurnal Guru Siklus I dan Siklus II 

 

1. Bagaimana minat siswa terhadap pembelajaran menyimak cerpen? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

2. Bagaimana persiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran menyimak 

cerpen? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap tugas pada pembelajaran menyimak 

cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 

audiovisual? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap model pembelajaran Think-Pair-Share 

dan media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran menyimak 

cerpen? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

5. Bagaimana keaktifan siswa selama pembelajaran menyimak cerpen? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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Lampiran 9 

 

Pedoman Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

Nama Siswa  : ............................................. 

Kelas/ No. Presensi : ............................................. 

 

1. Apakah diskusi yang tadi kamu lakukan dapat membantu dalam menentukan 

unsur intrinsik cerpen? 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

2. Bagaimana pendapatmu terhadap pembelajaran menyimak cerpen 

menggunakan media audiovisual? 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

3. Tuliskan saranmu terhadap pembelajaran menyimak cerpen yang telah 

dilakukan! 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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Lampiran 10 

 

Pedoman Dokumentasi Foto Siklus I dan Siklus II 

 

1. Aktivitas siswa ketika sedang memperhatikan penjelasan dari guru. 

2. Aktivitas siswa saat menyimak cerpen melalui media audiovisual 

3. Aktivitas siswa saat menentukan unsur intrinsik cerpen secara individu 

(thinking). 

4. Aktivitas siswa ketika berdiskusi dalam menentukan unsur intrinsik cerpen 

(pairing). 

5. Aktivitas siswa ketika mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan 

teman sekelas (sharing). 

6. Aktivitas siswa ketika tampil aktif bertanya dan menanggapi. 
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Lampiran 11 

 

Hasil Observasi Proses dan Perilaku Siswa Siklus I 

No 
Kode 

Responden 

Kategori 

Keterangan Proses Perilaku 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1. R-1 √ √ √ - √ √ √ √ √ Proses: 

1. Siswa berminat untuk 

memperhatikan penjelasan 

guru dan menyimak cerpen. 

2. Siswa menentukan unsur 

intrinsik cerpen secara 

individu dengan intensif. 

3. Siswa berdiskusi dalam 

menentukan unsur intrinsik 

cerpen secara kondusif. 

4. Siswa mengikuti kegiatan 

presentasi hasil diskusi 

secara kondusif. 

5. Siswa mengikuti kegiatan 

refleksi pada akhir 

pembelajaran secara kondusif 

 

Perilaku: 

1. Siswa siap sebelum 

mengikuti pembelajaran. 

2. Siswa serius dalam 

mengikuti pembelajaran. 

3. Siswa tertarik terhadap 

2. R-2 √ √ - √ √ √ √ √ √ 

3. R-3 √ √ √ - - √ √ √ √ 

4. R-4 - √ √ √ - - √ - √ 

5. R-5 √ - √ √ √ √ √ √ √ 

6. R-6 √ - √ √ - - - √ - 

7. R-7 - √ - √ √ √ √ √ √ 

8. R-8 √ √ √ - √ √ √ √ √ 

9. R-9 √ - √ √ √ √ √ √ √ 

10. R-10 √ √ - √ √ - - √ √ 

11. R-11 √ - √ √ - √ √ √ √ 

12. R-12 √ - √ √ - √ - - - 

13. R-13 √ - - √ - √ - - - 

14. R-14 √ - √ - √ √ √ - - 

15. R-15 - √ - √ √ - - √ √ 

16. R-16 √ √ - √ √ - √ √ √ 

17. R-17 √ √ √ - √ - √ √ √ 

18. R-18 - - √ √ √ √ - - - 

19. R-19 - √ √ √ - √ √ √ √ 

20. R-20 √ √ √ √ √ - √ - - 

21. R-21 √ - - √ √ - - - √ 

22. R-22 √ √ - - √ √ √ √ - 

23. R-23 √ √ - - √ - - √ √ 
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24. R-24 √ √ √ - √ √ √ √ √ model dan media 

pembelajaran yang 

digunakan. 

4. Siswa aktif selama proses 

pembelajaran. 

 

 

 

25. R-25 √ √ √ - √ √ √ √ √ 

26. R-26 - √ - - √ √ √ √ √ 

27. R-27 √ - √ √ √ √ √ √ √ 

28. R-28 √ √ - √ √ - √ √ √ 

29. R-29 √ √ √ - √ √ √ √ √ 

30. R-30 √ - - √ √ √ √ √ - 

31. R-31 - - √ √ √ - - - - 

32. R-32 √ √ - - √ - - - √ 

33. R-33 √ - √ √ √ - √ √ √ 

34. R-34 √ √ √ - - - √ √ √ 

35. R-35 √ √ - - √ √ √ √ √ 

36. R-36 √ - - √ √ - - - √ 

37. R-37 - √ √ √ √ - √ √ √ 

38. R-38 √ √ √ - √ √ √ √ √ 

39. R-39 - √ - √ √ √ √ √ - 

40. R-40 - - √ √ √ - - - √ 

Jumlah 30 25 24 26 32 23 28 27 30 
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Lampiran 12 

 

Hasil Observasi Proses dan Perilaku Siswa Siklus II 

No 
Kode 

Responden 

Kategori 

Keterangan Proses Perilaku 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1. R-1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ Proses: 

1. Siswa berminat untuk 

memperhatikan penjelasan 

guru dan menyimak cerpen. 

2. Siswa menentukan unsur 

intrinsik cerpen secara 

individu dengan intensif. 

3. Siswa berdiskusi dalam 

menentukan unsur intrinsik 

cerpen secara kondusif. 

4. Siswa mengikuti kegiatan 

presentasi hasil diskusi 

secara kondusif. 

5. Siswa mengikuti kegiatan 

refleksi pada akhir 

pembelajaran secara kondusif 

 

Perilaku: 

1. Siswa siap sebelum 

mengikuti pembelajaran. 

2. Siswa serius dalam 

mengikuti pembelajaran. 

3. Siswa tertarik terhadap 

2. R-2 √ √ - √ √ √ √ √ √ 

3. R-3 √ √ √ - √ √ √ √ √ 

4. R-4 - √ √ √ - √ √ √ √ 

5. R-5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. R-6 √ √ √ √ - - √ √ √ 

7. R-7 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. R-8 √ √ √ - √ √ √ √ √ 

9. R-9 √ √ √ √ √ - √ √ √ 

10. R-10 √ √ √ √ √ √ √ - √ 

11. R-11 √ √ √ √ - √ √ √ - 

12. R-12 √ - √ √ √ √ √ √ √ 

13. R-13 √ √ - √ √ √ √ √ √ 

14. R-14 √ - √ - √ - √ √ √ 

15. R-15 - √ √ √ √ √ - √ √ 

16. R-16 √ √ - √ √ √ √ √ √ 

17. R-17 √ √ √ - √ √ √ √ √ 

18. R-18 √ √ √ √ √ - √ √ √ 

19. R-19 √ √ √ √ √ √ √ - √ 

20. R-20 √ √ √ √ √ √ √ √ - 

21. R-21 √ √ √ √ √ - √ √ √ 

22. R-22 √ √ - √ √ √ √ √ √ 

23. R-23 √ √ √ - √ √ √ √ √ 
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24. R-24 √ √ √ √ √ - √ √ √ model dan media 

pembelajaran yang 

digunakan. 

4. Siswa aktif selama proses 

pembelajaran. 

 

 

 

25. R-25 √ √ √ - √ √ √ √ √ 

26. R-26 √ √ - √ √ √ √ √ - 

27. R-27 √ √ √ √ √ √ - √ √ 

28. R-28 √ √ - √ √ - √ √ √ 

29. R-29 √ √ √ - √ √ √ √ - 

30. R-30 √ √ - √ √ √ √ - √ 

31. R-31 √ - √ √ √ - √ √ √ 

32. R-32 √ √ - - √ √ √ √ √ 

33. R-33 √ - √ √ √ √ - √ √ 

34. R-34 √ √ √ √ √ √ √ - √ 

35. R-35 √ √ √ √ √ - √ √ √ 

36. R-36 √ - √ √ - √ √ √ - 

37. R-37 √ √ √ √ √ √ - √ √ 

38. R-38 √ √ √ √ √ - √ √ √ 

39. R-39 - √ √ √ √ √ √ - √ 

40. R-40 - - √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 36 34 32 33 36 30 36 35 35 
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Lampiran 13 

 

Hasil Wawancara Siklus I 

 

Nama  : Lolita Dwi Resmiana  

No. Presensi : 17 

 

1. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran menyimak cerpen? 

Jawab: Ya, saya tertarik karena cara mengajarnya berbeda dan lebih menarik. 

2. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama pembelajaran menyimak cerpen tadi? 

Jawab: Ketika menjawab pertanyaan setelah menyimak cerpen. 

3. Apakah kegiatan diskusi membantu dalam menentukan unsur intrinsik 

cerpen? 

Jawab: Ya, diskusi bisa saling melengkapi jawaban. 

4. Apa saja saran yang kamu berikan terhadap pembelajaran menyimak cerpen 

yang telah dilakukan? 

Jawab: Kondisi ruangan yang terlalu terang membuat media audiovisual 

kurang jelas terlihat dari belakang. Sebaiknya lebih dipersiapkan agar video 

terlihat jelas. 

5. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran menyimak cerpen 

menggunakan media audiovisual?  

Jawab: senang, menjadi tidak jenuh selama pembelajaran 
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Lampiran 14 

 

Hasil Wawancara Siklus I 

 

Nama  : Meri Ayu Ariyanti 

No. Presensi : 22 

 

1. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran menyimak cerpen? 

Jawab: Ya, saya lebih bersemangat karena pembelajaran tidak membosankan. 

2. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama pembelajaran menyimak cerpen tadi? 

Jawab: Saya masih bingung dalam mengerjakan soal terutama untuk soal 

konflik dan klimaks cerpen. 

3. Apakah kegiatan diskusi membantu dalam menentukan unsur intrinsik 

cerpen? 

Jawab: Sangat membantu dan bisa saling bependapat dalam diskusi. 

4. Apa saja saran yang kamu berikan terhadap pembelajaran menyimak cerpen 

yang telah dilakukan? 

Jawab: Dijelaskan lagi tentang unsur cerpen. 

5. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran menyimak cerpen 

menggunakan media audiovisual?  

Jawab: Menyenangkan dan tidak membosankan. 
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Lampiran 15 

 

Hasil Wawancara Siklus I 

 

Nama  : Sufyan Tsauri 

No. Presensi : 36 

 

1. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran menyimak cerpen? 

Jawab: Saya tertarik dengan pembelajaran menyimak cerpen karena terdapat 

variasi dalam pembelajarannya. 

2. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama pembelajaran menyimak cerpen tadi? 

Jawab: Ketika menjawab soal tadi, saya tidak terlalu paham dengan 

cerpennya. 

3. Apakah kegiatan diskusi membantu dalam menentukan unsur intrinsik 

cerpen? 

Jawab: Ya, semua soal bisa terjawab setelah diskusi. 

4. Apa saja saran yang kamu berikan terhadap pembelajaran menyimak cerpen 

yang telah dilakukan? 

Jawab: Cerpen yang ditayangkan jangan terlalu panjang, membuat tambah 

bingung. 

5. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran menyimak cerpen 

menggunakan media audiovisual?  

Jawab: Media tidak membosankan. Biasanya cerpen hanya dibacakan oleh 

guru. 
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Lampiran 16 

 

Hasil Wawancara Siklus II 

 

Nama  : Lolita Dwi Resmiana 

No. Presensi : 17 

 

1. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran menyimak cerpen? 

Jawab: Ya, karena tidak membosankan dan tidak membuat ngantuk. 

2. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama pembelajaran menyimak cerpen tadi? 

Jawab: Kesulitan sudah teratasi karena saya sudah paham tentang materi yang 

belum saya pahami. 

3. Apakah kegiatan diskusi membantu dalam menentukan unsur intrinsik 

cerpen? 

Jawab: Diskusi membantu memecahkan masalah jika terdapat kesulitan 

dalam mengerjakan soal. 

4. Apa saja saran yang kamu berikan terhadap pembelajaran menyimak cerpen 

yang telah dilakukan? 

Jawab: Waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan soal cerpen kurang lama. 

Saya seolah tergesa-gesa dalam mengerjakannya. 

5. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran menyimak cerpen 

menggunakan media audiovisual?  

Jawab: Media audiovisual sangat bermanfaat dalam menyimak cerpen. 
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Lampiran 17 

 

Hasil Wawancara Sikus II 

Nama  : Meri Ayu A. 

No. Presensi : 22 

 

1. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran menyimak cerpen? 

Jawab: Ya, karena pembelajarannya menyenangkan  

2. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama pembelajaran menyimak cerpen tadi? 

Jawab: Sudah minimal kesulitan dalam pembelajaran karena saya berhasil 

memahami isi cerpen sehingga saya bisa mengerjakan soalnya. 

3. Apakah kegiatan diskusi membantu dalam menentukan unsur intrinsik 

cerpen? 

Jawab: Dalam pembelajaran tadi saya berdiskusi dengan sungguh-sungguh 

agar dalam presentasi dapat tampil baik. 

4. Apa saja saran yang kamu berikan terhadap pembelajaran menyimak cerpen 

yang telah dilakukan? 

Jawab: Pembelajarannya sudah baik. 

5. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran menyimak cerpen 

menggunakan media audiovisual?  

Jawab: Media audiovisual menarik apalagi kalau isi cerpennya bagus. 
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Lampiran 18 

 

Hasil Wawancara Siklus II 

 

Nama  : Sufyan Tsauri 

No. Presensi : 36 

 

1. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran menyimak cerpen? 

Jawab: Pembelajaran menarik dan tidak membuat ngantuk.  

2. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama pembelajaran menyimak cerpen tadi? 

Jawab: Sudah bisa dikerjakan dengan lumayan baik, tidak ada kesulitan. 

3. Apakah kegiatan diskusi membantu dalam menentukan unsur intrinsik 

cerpen? 

Jawab: Ya, diskusi melatih untuk saling menghargai pendapat. 

4. Apa saja saran yang kamu berikan terhadap pembelajaran menyimak cerpen 

yang telah dilakukan? 

Jawab: Pembelajaran lebih baik dari sebelumnya. 

5. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran menyimak cerpen 

menggunakan media audiovisual?  

Jawab: Media bagus, cerpennya menarik untuk diikuti. 
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Lampiran 19 

 

Jurnal Guru Siklus I 

1. Bagaimana minat siswa terhadap pembelajaran menyimak cerpen? 

Jawab: Pada awal pembelajaran banyak siswa kurang serius terhadap 

pembelajaran. Banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan 

dari guru mengenai unsur intrinsik cerpen. Namun, ketika guru 

menampilkan video pembacaan cerpen siswa mulai tertarik dan 

menyimak cerpen dengan tenang. 

2. Bagaimana persiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran menyimak 

cerpen? 

Jawab: Persiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran belum maksimal. 

Banyak siswa masih berada di lapangan. Hal tersebut mengakibakan 

waktu untuk pembelajaran terbuang. Selain itu, banyak siswa yang 

masih mengenakan pakaian olahraga ketika pembelajaran sehingga 

mengganggu ketertiban selama pembelajaran. 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap tugas pada pembelajaran menyimak 

cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 

audiovisual? 

Jawab: Beberapa siswa mengerjakan tugas dengan serius. Namun, masih 

terdapat siswa yang kurang serius dalam mengerjakan tugas. 

Khususnya ketika siswa diminta mengerjakan soal pada lembar 

kegiatan secara individu. Banyak anak yang mencontek pekerjaan 

teman. 

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap model pembelajaran Think-Pair-Share 

dan media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran menyimak 

cerpen? 

Jawab:  Siswa tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan guru. 

Namun, ada beberapa siswa yang kurang tertarik pada pembelajaran 

sehingga mengganggu teman lain yang serius mengikuti 
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pembelajaran. Siswa juga tertarik dengan adanya media audiovisual 

dalam pembelajaran menyimak cerpen. 

5. Bagaimana keaktifan siswa selama pembelajaran menyimak cerpen? 

Jawab:    Beberapa siswa sudah aktif bertanya dan menanggapi pertanyaan 

dari guru. Namun, sebagian besar siswa masih belum aktif. 
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Lampiran 20 

Jurnal Guru Siklus II 

 

1. Bagaimana minat siswa terhadap pembelajaran menyimak cerpen? 

Jawab:  Siswa berminat untuk memperhatikan penjelasan guru dengan baik, 

hanya terdapat beberapa siswa yang masih belum tenang posisi 

duduknya ketika guru menjelaskan materi unsur intrinsik cerpen. 

Ketika siswa diminta untuk menyimak cerpen, siswa sudah 

menyimak cerpen dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut 

menunjukkan minat siswa untuk memperhatikan penjelasan guru dan 

menyimak cerpen. 

2. Bagaimana persiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran menyimak 

cerpen? 

Jawab:  Sebelum guru memasuki kelas siswa sudah berada di dalam kelas, 

hanya beberapa siswa yang masih di luar kelas. Masih ada siswa 

yang memakai seragam olahraga dikarenakan sebelum pembelajaran 

terdapat kegiatan senam bersama. Namun, jumlah anak yang 

memakai seragam olahraga lebih sedikit daripada pada pembelajaran 

siklus I. 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap tugas pada pembelajaran menyimak 

cerpen melalui model pembelajaran Think-Pair-Share dengan media 

audiovisual? 

Jawab:  Selama pembelajaran menyimak cerpen siswa mengikutinya dengan 

tenang. Siswa juga langsung merespon apa yang diperintahkan oleh 

guru. Siswa juga menanggapi jika guru menanyakan sesuatu.  

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap model pembelajaran Think-Pair-Share 

dan media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran menyimak 

cerpen? 

Jawab:  Siswa tidak lagi gaduh selama pembelajaran. Siswa melaksanakan 

langkah-langkah pembelajaran dengan serius. Selain itu, siswa 

merasa senang dengan pembelajaran menggunakan media 
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audiovisual dibuktikan dengan siswa menyimak cerpen dengan 

sungguh-sungguh. 

5. Bagaimana keaktifan siswa selama pembelajaran menyimak cerpen? 

Jawab: Siswa sudah memberikan respon positif selama pembelajaran 

menyimak cerpen. Siswa tidak lagi gaduh dalam mengerjakan apa 

yang diperintahkan guru. Keaktifan siswa terlihat jelas ketika 

kegiatan presentasi. Siswa lebih aktif bertanya dan menanggapi 

siswa yang sedang mempresentasikan hasil diskusi.  
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Lampiran 21 
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Lampiran 22 
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Lampiran 25 
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Lampiran 27 
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Lampiran 28 
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Lampiran 29 
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Lampiran 32 
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Lampiran 33 
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Lampiran 34 
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Lampiran 35 
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Lampiran 36 

 



 
 

 
 

290

 



 
 

 
 

291

Lampiran 37 
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