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ABSTRAK 

 
Pertiwi, Anisa Yuni. 2016. Keefektifan Media Audio Visual terhadap Motivasi 

dan Hasil Belajar Mengidentifikasi Unsur-Unsur Cerita Anak pada Kelas V 
SDN Grobog Kulon 01  Kabupaten Tegal. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: Drs. Suwandi, M.Pd. dan Drs. Daroni, M.Pd. 

 
Kata Kunci: media audio visual, motivasi belajar, hasil belajar 
 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dilaksanakan dengan tujuan 
agar siswa mampu melatih keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan 
menulis. Media pembelajaran bahasa Indonesia yang digunakan di sekolah dasar 
masih berupa media pembelajaran konvensional. Keadaan seperti itu terjadi pada 
pembelajaran di SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal, yang berakibat pada 
rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa. Salah satu upaya untuk mengatasi 
masalah tersebut adalah penggunaan media audio visual dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa 
kelas V SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah media audio visual efektif terhadap motivasi dan hasil belajar 
bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa 
kelas V SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal.  

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimen menggunakan 
nonequivalent control group design dengan jumlah populasi 44  siswa. Sampel 
dalam penelitian diambil dengan teknik sampling jenuh, sehingga seluruh 
populasi dijadikan sampel yakni 22 siswa kelas VA sebagai kelas eksperimen dan 
22 siswa kelas VB sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data wawancara, 
dokumentasi, tes, dan kuesioner (angket). Instrumen penelitian menggunakan 
pedoman wawancara, dokumen, tes, dan angket. Teknik analisis data yakni 
validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas, dan pengujian hipotesis. 
Perhitungan analisis data menggunakan program SPSS versi 20.  

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh hasil uji hipotesis perbedaan dan 
keefektifan motivasi dan hasil belajar siswa. Hasil uji hipotesis perbedaan 
motivasi belajar siswa menggunakan Independent Samples T Test menunjukkan 
nilai thitung > ttabel (3,142 > 2,018) dan nilai signifikansi 0,003 < 0,05, sedangkan 
hasil uji hipotesis keefektifan menggunakan uji t pihak kanan melalui one sample 
t test menunjukkan nilai thitung > ttabel (2,173 > 1,721) dan nilai signifikansi 0,041 < 
0,05. Hasil uji hipotesis perbedaan hasil belajar siswa menggunakan Independent 
Samples T Test menunjukkan nilai thitung > ttabel (3,133 > 2,018) dan nilai 
signifikansi 0,003 < 0,05, sedangkan hasil uji hipotesis keefektifan menggunakan 
uji t pihak kanan melalui one sample t test menunjukkan nilai thitung > ttabel (2,344 > 
1,721) dan nilai signifikansi 0,029 < 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan motivasi dan hasil belajar bahasa Indonesia materi 
mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Media audio visual efektif terhadap motivasi dan 
hasil belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak 
pada siswa kelas V. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan kajian pertama dalam penelitian. Pada bab 

pendahuluan akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang dalam penelitian membahas 

tentang masalah yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian. Rumusan 

masalah berisi permasalahan yang disajikan dalam bentuk kalimat tanya. Tujuan 

penelitian berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. 

Manfaat penelitian membahas tentang manfaat atau kegunaan dari penelitian yang 

dilakukan. Penjelasan mengenai bab pendahuluan yaitu sebagai berikut: 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-

orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi siswa agar mempunyai 

sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan (Munib, 2012: 31). Pendidikan 

diberikan kepada siswa dalam pertumbuhan jasmani dan rohani. Pendidikan 

diarahkan untuk membantu siswa dalam mencapai tingkat dewasa dan mereka 

dapat berkembang secara optimal.  

Driyarkara (1980) dalam Siswoyo (2008: 19) menyatakan bahwa 

pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda. Kegiatan mendidik diarahkan 

untuk mengangkat manusia muda ke taraf insani yang dilakukan secara terus 

menerus. Dewantara (1977) dalam Siswoyo (2008: 18-9) mengatakan bahwa 
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pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan 

menuntun segala kekuatan dalam diri anak, sebagai manusia dan anggota 

masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.  

Good (1945) dalam Siswoyo (2008: 18) menyatakan bahwa pendidikan 

adalah keseluruhan proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap 

dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya yang bernilai positif dalam masyarakat 

dimana dia hidup. Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 20 

Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, sebagai berikut:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

 

Pendidikan menjadi usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh 

masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia secara 

optimal, sehingga kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki semakin 

berkembang. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 

Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2, sebagai berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
 
Dalam pelaksanaan pendidikan, diperlukan sebuah perantara untuk 

berkomunikasi antara siswa dan pendidik yaitu bahasa. Bahasa memiliki peran 

sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa. Bahasa 
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menunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Bahasa sebagai 

alat komunikasi bagi manusia, baik komunikasi lisan maupun tertulis tidak bisa 

dilepaskan dari kegiatan hidup masyarakat. Bahasa selalu mengikuti dan 

mewarnai kehidupan manusia sehari-hari, baik sebagai anggota suku maupun 

negara.  

Pembelajaran bahasa diharapkan dapat membantu siswa  mengenal dirinya, 

budayanya, dan budaya orang lain. Selain itu, pembelajaran bahasa diharapkan 

dapat membantu siswa mengemukakan gagasan dan perasaan. Siswa dapat 

berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. 

Selanjutnya, mereka dapat menemukan dan menggunakan kemampuan analitis 

dan imaginatif yang ada dalam dirinya di dalam masyarakat tersebut. 

BSNP (2006) dalam Susanto (2013: 245) menyatakan bahwa pembelajaran 

bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan 

maupun tulis. Selain untuk berkomunikasi, bahasa Indonesia juga diarahkan untuk 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra manusia Indonesia. Melalui 

apresiasi sastra, siswa dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan berbahasa. 

Kedepannya, siswa dapat menghargai dan membanggakan karya sastra Indonesia 

sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.  

Standar Isi (SI) KTSP menjelaskan tentang standar kompetensi. Wicaksono 

(2014: 52-3) mengemukakan bahwa: 

Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan 

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

terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar kompetensi ini 

merupakan dasar bagi siswa untuk memahami dan merespon situasi 

lokal, regional, nasional, dan global.  

 

Merespon situasi lokal artinya siswa mampu memahami dan merespon keadaan 

yang terjadi di sekitar siswa. Selanjutnya, pada tingkat regional artinya siswa 

mampu memahami dan merespon keadaan daerah dimana siswa berada atau 

tinggal. Pada cakupan lebih luas, siswa mampu memahami dan merespon keadaan 

yang terjadi pada skala nasional. Pada cakupan yang semakin luas yakni pada 

tingkat global, siswa memahami dan merespon keadaan secara internasional. 

Siswa mampu memahami dan merespon keadaan yang terjadi di seluruh dunia. 

Susanto (2013: 245) mengemukakan bahwa pelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah dasar dilaksanakan dengan tujuan agar siswa mampu menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas 

wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

Pelajaran bahasa Indonesia secara khusus dimaksudkan agar siswa memiliki 

kegemaran membaca, meningkatkan karya sastra, meningkatkan kepribadian, 

mempertajam kepekaan, perasaan, dan memperluas wawasan kehidupannya. 

Pembelajaran bahasa Indonesia juga bertujuan untuk melatih keterampilan 

mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Pada hakikatnya, pelajaran bahasa 

Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi 

dengan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. 

Permendiknas No. 22 dan 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa pelajaran 

bahasa Indonesia memiliki ruang lingkup yang mencakup komponen kemampuan 

berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek, sebagai berikut: 



5 

 

 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Tarigan (2008: 3) mengatakan 

bahwa keterampilan berbahasa meliputi empat keterampilan dasar, yaitu: 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Setiap keterampilan mempunyai 

hubungan yang erat dengan keterampilan lainnya. Keterampilan-keterampilan 

tersebut hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan latihan yang dilakukan secara 

terus-menerus. Keterampilan berbahasa biasanya diperoleh manusia secara 

beruntun. Keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai manusia adalah 

menyimak dan berbicara, kemudian membaca dan menulis. 

Keterampilan menyimak berperan penting dalam kehidupan manusia. 

Kegiatan menyimak selalu dilakukan melebihi kegiatan lain seperti berbicara, 

membaca, dan menulis. Kegiatan ini menjadi landasan dalam belajar berbahasa, 

karena seseorang akan mulai dapat berbicara setelah menyimak apa yang 

dikatakan orang lain. Menyimak menjadi penunjang bagi keterampilan lainnya 

sehingga memperlancar komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya. Dari 

kegiatan menyimak, akan diperoleh banyak informasi.   

Hasil belajar dan motivasi belajar bahasa Indonesia dipengaruhi berbagai 

faktor, diantaranya guru, siswa, bahan ajar, dan sarana prasarana. Berdasarkan 

hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2016 dengan guru kelas V SDN Grobog 

Kulon 01 Kabupaten Tegal, diketahui bahwa hasil belajar bahasa Indonesia masih 

rendah. Pembelajaran bahasa Indonesia masih dilakukan secara konvensional 

sehingga kurang efektif. Pembelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan 

menyimak di SD dilakukan secara klasikal, yaitu guru membacakan cerita dan 

siswa menyimak apa yang dibaca oleh guru. Oleh karena itu siswa kurang aktif 
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dalam kegiatan belajar di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan belum dapat tercapai secara optimal. 

Guru berperan penting dalam keberhasilan proses belajar mengajar di kelas, 

salah satunya adalah peran guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator artinya 

guru memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan siswa untuk semakin 

berkembang. Guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang 

berguna dan dapat menunjang dalam pencapaian tujuan dan proses belajar 

mengajar. Sumber belajar tersebut dapat berupa narasumber, buku, majalah, 

media belajar, dan sebagainya. Salah satu aspek yang menunjang dalam 

mendukung proses belajar mengajar sehingga menjadi lebih efektif adalah 

penggunaan media pembelajaran yang tepat.  

Penggunaan media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa, 

yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang 

dicapainya (Sudjana, 2013: 2). Media pembelajaran menjadi perantara dalam 

menyampaikan bahan pembelajaran kepada siswa. Siswa memperoleh informasi 

dan pengetahuan dalam proses belajar melalui media yang digunakan oleh guru. 

Penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan proses belajar siswa, 

sehingga diharapkan hasil belajar siswa dapat tercapai secara maksimal .  

Menurut Sadiman (2014: 190), media pembelajaran dimanfaatkan untuk 

menunjang tercapainya tujuan tertentu. Pemanfaatan media pembelajaran 

dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Sebelum 

memanfaatkan media tersebut, guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, 

materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan itu, dan strategi belajar 

mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan itu. 
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Penggunaan media pembelajaran sangat bergantung kepada tujuan 

pembelajaran, bahan pembelajaran, kemudahan memperoleh media yang 

diperlukan serta kemampuan guru dalam menggunakan dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran yang tepat dalam kegiatan pembelajaran dapat 

menumbuhkan minat, motivasi, dan rangsangan siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. Selain itu, media pembelajaran yang tepat sangat mempengaruhi 

efektifitas proses belajar mengajar. Salah satu media pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menyimak adalah 

media audio visual.  

Sadiman (2014: 9) menyatakan bahwa pada akhir tahun 1950 teori 

komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audio visual.  Media 

audio visual tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga berfungsi sebagai penyalur 

pesan atau informasi belajar. Media audio visual digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk menyampaikan konsep, gagasan, dan pengalaman kepada 

siswa. 

Penggunaan media audio visual sebagai alat peraga atau alat bantu dalam 

kegiatan belajar mengajar memberikan pengalaman secara audio dan visual. 

Penyerapan materi dalam kegiatan belajar dilakukan melalui pendengaran dan 

pandangan. Penggunaan media ditujukan dalam rangka mendorong motivasi 

belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang komplek dan abstrak 

menjadi lebih sederhana, konkret, dan mudah dipahami.  

Dale (1969) dalam Arsyad (2015: 27) mengemukakan bahwa bahan-bahan 

audio visual dapat memberikan banyak manfaat asalkan guru berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. Media audio visual dalam pembelajaran dapat meningkatkan 
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kemampuan berpikir pada siswa sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga 

mampu mempersiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan yang 

berkualitas. 

Sadiman (2014: 74) mengatakan bahwa media audio visual yang digunakan 

dalam pembelajaran dapat menyajikan pesan yang bersifat fakta, fiktif maupun 

informatif. Media audio visual dapat menarik perhatian siswa untuk periode-

periode yang singkat dari rangsangan luar lainnya. Media ini dapat menampilkan 

gambar proyeksi yang bisa dihentikan sesat untuk diamati dengan seksama. Keras 

lemahnya suara yang ada bisa diatur dan disesuaikan bila akan disisipi komentar 

guru atau siswa. Media audio tidak memerlukan ruangan yang digelapkan pada 

saat digunakan. Selain itu, media audio visual dapat menghemat waktu dan 

rekaman dapat dipakai berulang-ulang.  

Susilana (2009: 20-1) menyatakan bahwa media audio visual memiliki 

keunggulan dibanding media yang lain. Pesan atau informasi yang disajikan oleh 

media audio visual dapat diterima secara merata oleh siswa. Media audio visual 

mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam menjelaskan suatu proses. 

Objek-objek yang sukar dan berbahaya dapat dengan mudah ditampilkan lewat 

media audio visual.  

Media audio visual dapat menampilkan objek-objek yang bersifat abstrak 

dan rumit.  Objek-objek tersebut terlihat lebih realistis dan dapat diputar berulang-

ulang dan dihentikan sesuai kebutuhan. Media audio visual mampu menarik 

perhatian siswa dalam belajar, sehingga memberikan kesan yang mendalam bagi 

mereka. Oleh karena itu, media audio visual memiliki keunggulan dibandingkan 

media lainnya. 
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Media pembelajaran audio visual sebelumnya telah diterapkan dalam 

pembelajaran pada jenjang sekolah dasar yang dilaksanakan oleh Utaminingrum 

(2015) mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian tersebut berjudul 

“Pengaruh Media Audiovisual dalam Pembelajaran bahasa Indonesia pada 

Keterampilan Menyimak Cerita Siswa Kelas V SD di Kecamatan Pandak Bantul 

Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil 

sebagai berikut: 

(1) terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media audio visual 

terhadap efektifitas pembelajaran keterampilan menyimak cerita siswa 

kelas V SD di Kecamatan Pandak Bantul Yogyakarta. Hal ini 

ditunjukkan dari nilai-nilai thitung lebih besar dari pada ttabel 

(12,353>2,042), dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 

dari signifikansi 0,05 (0,000<0,05); dan (2) terdapat perbedaan 

pengaruh media audio visual dalam pembelajaran keterampilan 

menyimak cerita siswa kelas V SD di kecamatan Pandak Bantul 

Daerah Istimewa Yogyakarta dibanding menggunakan metode 

konvensional yang ditunjukkan dari hasil nilai rata-rata pada posttest 

lebih besar dari pada pada pretest (17,65>14,65). Besarnya 

peningkatan tingkat keterampilan menyimak cerita siswa kelas V SD 

di kecamatan Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang diajar 

menggunakan metode konvensional dan tingkat keterampilan 

menyimak cerita siswa kelas V SD di kecamatan Pandak Bantul 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang diajar menggunakan media audio 

visual sebesar 3,00.  

 

Hasil tersebut menjadi bukti empiris bahwa penerapan media audio visual 

cukup efektif untuk diterapkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia terutama 

keterampilan menyimak. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian eksperimen. Judul penelitian yang diambil yakni 

“Keefektifan Media Audio Visual terhadap Motivasi dan Hasil Belajar 

Mengidentifikasi Unsur-unsur Cerita Anak pada Kelas V SDN Grobog Kulon 01 

Kabupaten Tegal”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup masalah 

yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan “Apakah media audio visual efektif 

terhadap motivasi dan hasil belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi 

unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V?” Keefektifan tersebut diperoleh dari 

hasil membandingkan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen adalah kelas yang menggunakan media audio visual, sedangkan kelas 

kontrol adalah kelas yang menggunakan media visual. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai tujuan dilaksanakannya penelitian 

di SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal. Tujuan penelitian tersebut meliputi 

tujuan umum dan tujuan khusus dari pelaksanaan penelitian. Tujuan umum dan 

khusus dari pelaksanaan penelitian eksperimen ini dijelaskan sebagai berikut:  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan penelitian yang bersifat umum atau memiliki 

cakupan lebih luas. Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu mengoptimalkan 

kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Diharapkan dari kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan, motivasi, dan hasil belajar bahasa Indonesia 

semakin optimal. Oleh karena itu, tujuan umum dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk mengoptimalkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V 

SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal.  
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah tujuan penelitian yang bersifat khusus atau tujuan 

utama yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan khusus dalam penelitian 

eksperimen ini, yaitu untuk: (1) Mengetahui ada tidaknya perbedaan motivasi 

belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada 

siswa kelas V antara yang menggunakan media audio visual dan yang 

menggunakan media visual; (2) Mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar 

bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa 

kelas V antara yang menggunakan media audio visual dan yang menggunakan 

media visual; (3) Mengetahui bahwa motivasi belajar bahasa Indonesia materi 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V yang menggunakan 

media audio visual lebih tinggi dari pada yang menggunakan media visual; dan 

(4) Mengetahui bahwa hasil belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi 

unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V yang menggunakan media audio 

visual lebih tinggi dari pada yang menggunakan media visual. Kelas yang 

menggunakan media audio visual adalah kelas eksperimen, sedangkan kelas yang 

menggunakan media visual adalah kelas kontrol. Penelitian ini dilakukan di SD 

Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis. 

Manfaat teoritis yaitu manfaat dalam bentuk teori yang diperoleh dari penelitian 

ini. Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat diperoleh secara praktik dari 
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penelitian ini. Manfaat praktis berupa manfaat penggunaan media audio visual 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya materi mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak. Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini meliputi 

manfaat bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Manfaat teoritis dan praktis pada 

penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

sebagai berikut: (1) Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya pendidikan bahasa Indonesia sekolah dasar kelas V; dan 

(2) Memberikan gambaran  penggunaan media pembelajaran yang menarik dan 

bervariasi terhadap motivasi dan hasil belajar bahasa Indonesia sekolah dasar 

kelas V. 

1.4.2 Manfaat  Praktis 

Secara praktis, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak. Manfaat tersebut meliputi manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. 

Penjelasan mengenai manfaat tersebut yaitu sebagai berikut: 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Penelitian ini bagi siswa diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

(1) Ketertarikan siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkat; 

(2) Motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat 

meningkat; dan (3) Siswa kelas V SDN Grobog Kulon 01 lebih mudah 

mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur 

cerita anak. 
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1.4.2.2 Bagi Guru 

Penelitian ini bagi guru diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

(1) Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi guru dalam menerapkan 

media pembelajaran audio visual pada pembelajaran bahasa Indonesia di 

sekolahnya; (2) Hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada guru tentang 

dampak penggunaan media pembelajaran audio visual terhadap motivasi dan hasil 

belajar siswa; dan (3) Hasil penelitian dapat menyediakan alternatif media 

pembelajaran yang menunjang pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian ini juga bermanfaat 

menambah inovasi dalam penggunaan media pembelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas proses, hasil pembelajaran, dan mutu pendidikan. Hasil 

penelitian ini dapat memperkaya dan melengkapi hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya.  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka merupakan kajian kedua dalam penelitian ini. Kajian 

pustaka berisi pengkajian terhadap pustaka (penelitian) terkait yang digunakan 

dalam sebuah penelitian. Pada kajian pustaka akan dijelaskan landasan teori, 

penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Landasan 

teori membahas teori-teori yang digunakan penelitian. Penelitian yang relevan 

merupakan uraian sistematis hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berpikir berisi penjelasan sementara 

tentang hubungan antara variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti. 

Hipotesis penelitian berisi jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam 

penelitian. Penjelasan selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

2.1 Landasan Teori  

Landasan teori merupakan dasar yang digunakan dalam penelitian yang 

akan dilakukan. Landasan teori berisi seperangkat definisi, konsep, dan rancangan 

yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah 

penelitian. Landasan teori memberi ciri bahwa penelitian yang dilakukan 

merupakan cara ilmiah untuk memeroleh data. Jika penelitian yang dilakukan 

tanpa landasan teori, maka penelitian tidak akan berjalan lancar dan berujung pada 

kesalahan. Landasan teori memuat teori-teori yang dikemukakan para tokoh yang 

ahli di bidangnya. Teori yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi 
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pengertian belajar dan pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, 

hasil belajar, motivasi belajar, karakteristik siswa sekolah dasar, pembelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah dasar, keterampilan menyimak, pembelajaran bahasa 

Indonesia dengan keterampilan menyimak, cerita anak-anak, media, media 

pembelajaran, dan media audio visual. Penjelasan selangkapnya tentang teori-teori 

yang digunakan yaitu sebagai berikut. 

2.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2013: 2). Menurut Gagne (1989) dalam Susanto (2013: 1), belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman.  

Hilgard (1962) dalam Susanto (2013: 3) mengatakan bahwa belajar adalah 

suatu perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan kegiatan yang 

dimaksud mencakup pengetahuan, kecakapan, tingkah laku, dan ini diperoleh 

melalui latihan (pengalaman). Menurut Susanto (2013: 4), belajar adalah suatu 

aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar. 

Aktivitas tersebut bertujuan untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga terjadi perubahan perilaku yang relatif tetap, baik 

dalam berpikir, merasa, maupun bertindak.  

Hamalik (2003) dalam Susanto (2013: 3) menjelaskan bahwa belajar adalah 

memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman. Belajar 
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merupakan suatu proses, kegiatan, dan bukan merupakan suatu hasil atau tujuan. 

Dalam kegiatan belajar terjadi suatu proses perubahan tingkah laku individu 

sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya. Perubahan tingkah laku tersebut 

mencakup perubahan kebiasaan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut 

merupakan hasil dari pengalaman atau latihan. 

Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku dalam diri 

individu sebagai akibat interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan 

tersebut diperoleh melalui usaha yang terjadi dalam waktu yang relatif lama dan 

merupakan hasil pengalaman. Perubahan perilaku tersebut mencakup segala 

sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Sehingga belajar 

memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, 

tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang.  

Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar menurut Slameto 

(2013: 3-5) yaitu perubahan secara sadar, bersifat kontinyu dan fungsional, 

bersifat positif dan aktif, bukan bersifat sementara, bertujuan atau terarah, dan 

mencakup seluruh aspek perilaku. Perubahan terjadi secara sadar artinya 

seseorang yang belajar akan menyadari adanya suatu perubahan dalam dirinya. 

Perubahan tersebut bersifat kontinyu dan fungsional.  Satu perubahan yang terjadi 

akan menjadi penyebab perubahan berikutnya. Perubahan tersebut berguna bagi 

kehidupan atau proses belajar selanjutnya.  

Perubahan yang terjadi dalam proses belajar bersifat positif dan aktif. 

Perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh 

sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan dalam belajar bukan bersifat 
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sementara atau temporer yang terjadi hanya untuk beberapa saat saja. Akan tetapi, 

perubahan tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat tetap. 

Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, artinya perubahan tingkah 

laku terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan mencakup seluruh 

aspek perilaku dalam diri seseorang. Seseorang yang belajar akan mengalami 

perubahan tingkah laku sebagai hasilnya. Perubahan tersebut terjadi secara 

menyeluruh meliputi sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 

Belajar erat kaitannya dengan pembelajaran. Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Susanto (2013: 19) mengemukakan bahwa pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses perolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat.   

Briggs (1992) dalam Rifa‟i dan Anni (2012: 159) menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sedemikian 

rupa sehingga siswa itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses untuk membantu siswa 

agar dapat belajar dengan baik. Gagne (1985) dalam Rifa‟i dan Anni (2012: 158-

9) mengatakan bahwa pembelajaran berorientasi pada bagaimana siswa 

berperilaku. Pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat 

individual, yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang kedalam sejumlah 

informasi. Pembelajaran dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk 

ingatan jangka panjang. Hasil belajar itu memberikan kemampuan kepada siswa 

untuk melakukan berbagai penampilan dan keterampilan. 
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2.1.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Slameto (2013: 54-72) menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar menjadi faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang 

ada dalam diri individu yang sedang belajar, terdiri dari faktor jasmaniah, 

psikologi, dan kelelahan. Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu, 

terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Faktor jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Siswa dapat belajar 

dengan baik apabila tubuh mereka dalam keadaan sehat. Siswa yang memiliki 

cacat tubuh, kegiatan belajaranya akan terganggu. Faktor psikologis meliputi 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, dan kematangan. Intelegensi 

berpengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Siswa yang memiliki tingkat 

intelegensi tinggi akan lebih mudah dalam belajar. Perhatian dan minat sangat 

penting dalam kegiatan belajar. Jika bahan pelajaran yang disampaikan tidak 

menarik perhatian dan minat siswa, maka siswa akan merasa bosan. Faktor 

kelelahan mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Siswa harus menghindari agar 

tidak kelelahan dalam belajar, sehingga mereka dapat belajar dengan baik. 

Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap belajar siswa. Siswa yang 

belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, 

hubungan antar anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi 

keluarga. Faktor sekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, hubungan guru 

dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan 

waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas 

rumah. Faktor masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media 

masa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 
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2.1.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2014: 22). Menurut Rifa‟i dan Anni 

(2012: 69), hasil belajar merupakan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar. Perubahan perilaku yang terjadi pada siswa 

tergantung pada apa yang telah dipelajari oleh siswa. Perubahan perilaku yang 

harus dicapai siswa biasanya dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Apabila 

setelah kegiatan pembelajaran terjadi perubahan perilaku dalam diri siswa, maka 

dapat dikatakan bahwa pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Menurut Winkel (1995) dalam Purwanto (2013: 45), hasil belajar adalah 

perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah 

lakunya. Purwanto (2013: 46) menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku akibat belajar. Perubahan perilaku tersebut terjadi karena seseorang telah 

mencapai penguasaan atas materi yang diberikan dalam proses belajar mengajar. 

Pencapaian tersebut didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Selanjutnya, hasil belajar dapat berupa perubahan pada aspek 

kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

Purwanto (2013: 46) menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan 

pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. 

Pencapaian tujuan pendidikan berupa perubahan tingkah laku, perolehan 

keterampilan, dan kemampuan-kemampuan pada diri siswa setelah mereka 

mengalami proses belajar. Perubahan perilaku mengakibatkan siswa menguasai 

materi yang disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar. 
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Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. Perubahan tersebut berupa perubahan perilaku, kemampuan, dan 

keterampilan yang diharapkan bersifat relatif menetap. Perubahan terjadi karena 

siswa menguasai materi pelajaran yang telah diberikan. Penguasaan tersebut 

didasarkan pada tujuan pembelajaran dan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Hasil belajar digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh 

siswa menguasai materi yang telah dipelajari. Untuk mengetahui hasil belajar 

maka perlu dilakukan sejumlah pengukuran. Pengukuran tersebut dilakukan 

menggunakan alat evaluasi yang baik dan memenuhi syarat. Gronlund (1985) 

dalam Purwanto (2013: 45) menyatakan bahwa hasil tujuan yang diukur 

merefleksikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa. Tujuan 

tersebut sebagai akibat dari hasil pembelajaran dan dinyatakan dalam bentuk 

tingkah laku yang dapat diamati dan diukur.  

Tujuan pendidikan pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu 

dari tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sudjana (2014: 22-3) 

menjelaskan bahwa ranah kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan hasil 

belajar intelektual. Ranah ini terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau 

ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif 

adalah ranah yang berkaitan dengan sikap. Ranah ini terdiri dari lima aspek yakni 

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

psikomotoris adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan 
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bertindak. Ranah ini terdiri dari enam aspek yakni gerakan reflek, keterampilan 

gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan dan ketepatan, gerakan 

keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Ranah yang 

paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah adalah ranah kognitif.  Dalam 

kegiatan pembelajaran pada penelitian ini, ranah yang paling banyak dinilai 

adalah ranah kognitif. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam 

menguasai isi bahan pembelajaran, yakni materi mengientifikasi unsur-unsur 

cerita anak pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

2.1.4 Motivasi Belajar 

Adi (1994) dalam Uno (2014: 3) mengatakan bahwa istilah motivasi berasal 

dari kata motif. Motif dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri 

individu. Kekuatan tersebut dapat menyebabkan seorang individu bertindak atau 

berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung tetapi dapat diinterpretasikan 

dalam tingkah lakunya. Interpretasi tersebut berupa rangsangan atau  dorongan 

yang dapat mengakibatkan munculnya tingkah laku tertentu.  Menurut Winkel 

(1996) dalam Uno (2014: 3), motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari 

dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai 

suatu tujuan.  

Slavin (1994) dalam Rifa‟i dan Anni (2012: 135) menyatakan bahwa 

motivasi merupakan proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan 

memelihara perilaku seseorang secara terus-menerus. Sardiman (2013) 

menjelaskan bahwa motivasi dapat dikatakan serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan siswa untuk 
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mau dan ingin melakukan sesuatu. Siswa yang termotivasi artinya dia telah 

memiliki daya penggerak untuk belajar. Motivasi memberikan arah dalam 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendak siswa dapat tercapai.  

Uno (2014: 3) mengatakan bahwa motivasi merupakan dorongan yang 

terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku 

yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Rifa‟i dan Anni (2012: 133) 

menyatakan bahwa motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan 

keberhasilan anak di dalam belajar. Motivasi berperan sangat penting pada diri 

anak, sebab motivasi menjadi alasan mengapa seorang anak belajar. Selain 

menjadi faktor penyebab belajar, motivasi juga memperlancar belajar dan hasil 

belajar anak.  

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah 

seluruh daya penggerak atau dorongan yang berasal dari dalam maupun dari luar 

diri seseorang. Daya penggerak tersebut mengakibatkan seseorang melakukan 

serangkaian usaha, aktivitas atau tindakan untuk memenuhi kebutuhannya dan 

mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang 

kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang 

ada pada diri manusia. Perubahan energi tersebut berkenaan dengan persoalan 

gejala kejiwaan, perasaan, dan emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan 

sesuatu. Semua didorong karena adanya tujuan, kebutuhan, dan keinginan. 

Rifa‟i dan Anni (2012: 134) mengemukakan bahwa motivasi dikaitkan 

dengan belajar, digunakan untuk menggambarkan proses yang dapat 

memunculkan dan mendorong perilaku tertentu. Proses tersebut dapat 
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memberikan arah dan tujuan perilaku, memberikan peluang terhadap perilaku 

yang sama, dan kemudian mengarahkannya pada perilaku tertentu. Dalam 

kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak 

dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Daya penggerak tersebut 

mendorong kelangsungan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki 

dalam kegiatan belajar itu dapat tercapai.  

Uno (2014: 23) mejelaskan bahwa motivasi belajar pada hakikatnya adalah 

dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku. Perubahan tersbut pada umumnya ditandai 

dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Indikator motivasi belajar 

diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) 

adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita 

masa depan; (4) adanya penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar; dan (6) adanya lingkungan belaja yang kondusif, sehingga 

memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik.  

Motivasi belajar berperan dalam menumbuhkan gairah, merasa senang, dan 

semangat untuk belajar (Sardiman, 2011: 75). Siswa yang memiliki motivasi yang 

kuat, akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Motivasi 

tidak hanya penting untuk melakukan aktivitas belajar, tetapi juga menentukan 

seberapa besar siswa dapat belajar dari aktivitas yang telah mereka lakukan. Siswa 

juga belajar dari informasi-informasi yang telah mereka dapatkan. Siswa yang 

termotivasi dalam kegiatan belajar akan menciptakan aktivitas belajar yang 

menyenangkan.  
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Komunikasi yang lancar antara siswa dan guru dapat meningkatkan 

kreatifitas dalam belajar. Siswa menunjukkan sikap yang antusias dalam kegiatan 

belajar. Siswa menyerap dan mengingat apa yang telah mereka pelajari. Siswa 

yang menyelesaikan pengalaman belajar dan tugas belajar dengan perasaan 

termotivasi akan lebih mungkin menggunakan materi yang telah dipelajari. 

Semakin siswa memiliki pengalaman belajar yang temotivasi, maka semakin 

mungkin akan menjadi siswa sepanjang masa. 

2.1.5 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Karakteristik dan perilaku yang diperoleh siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran baru, umumnya akan mempengaruhi kesiapan belajar dan cara-cara 

mereka belajar (Rifa‟i dan Anni, 2012: 3). Guru dapat memperhatikan 

karakteristik siswa sesuai dengan tahap perkembangan dan pertumbuhannya. 

Pemahaman ini sangat bermanfaat dalam memahami kebutuhan siswa, 

merumuskan tujuan pembelajaran, dan bahan ajar atau materi yang akan 

digunakan. Setelah guru memahami karakteristik siswa, guru dapat memberikan 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan dapat meningkatkan kemampuan siswa 

secara optimal. 

Piaget (1950) dalam Susanto (2013: 77-8) menyatakan bahwa setiap tahapan 

perkembangan kognitif mempunyai karakteristik yang berbeda. Karakteristik 

tersebut dikelompokkan menjadi empat tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap 

pra-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Tahap 

sensori motor berada pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini siswa belum memasuki 

usia sekolah. Mereka mulai belajar dan mengendalikan lingkungannya melalui 
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kemampuan panca indra dan gerakannya. Selain itu, mereka memiliki dunianya 

berdasarkan pengamatan mereka atas gerakan/aktivitas yang dilakukan oleh 

orang-orang disekeliling mereka. 

Tahap pra-operasional berada pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, 

kehidupan siswa ditandai dengan sikap egosentrisme, berpikir imajinatif, dan 

perkembangan bahasa yang pesat. Mereka sudah mampu berpikir sebelum 

bertindak, meskipun kemampuan berpikirnya belum sampai pada berpikir logis. 

Meraka suka meniru perilaku orang lain terutama orang tua dan guru. selain itu, 

mereka mampu menggunakan kata-kata yang benar dan mengekspresikan 

kalimat-kalimat pendek secara efektif.  

Tahap operasional konkret berada pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, 

siswa sudah mulai memahami aspek-aspek kumulatif materi, misalnya masa, 

volume, dan jumlah. Selain itu, siswa sudah mampu berpikir sistematis mengenai 

benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang konkret. Kemampuan berpikir siswa 

pada tahap ini berada pada tahap berpikir konkret, belum mampu berpikir abstrak. 

Tahap operasional formal berada pada usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, 

siswa telah memiliki kemampuan mengoordinasikan dua ragam kemampuan 

kognitif baik secara simultan (serentak) maupun berurutan. Siswa sudah berada 

pada tahap berpikir abstrak. Mereka mampu merumuskan hipotesis dan 

menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Prinsip abstrak inilah yang membuat siswa 

mampu mempelajari materi pelajaran yang abstrak seperti agama dan matematika. 

Berdasarkan pendapat Piaget (1950) tersebut, siswa usia SD berada pada 

tahap operasional konkret. Siswa sudah mampu berpikir secara operasional, 
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namun masih menggunakan bantuan benda konkret, karena belum bisa berpikir 

secara abstrak. Hal ini menjadi kendala bagi siswa usia SD dalam memahami 

materi bahasa Indonesia yang cenderung besifat abstrak.  

Nasution (1993) dalam Djamarah (2011: 123-4) menyatakan bahwa masa 

usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir berlangsung dari usia enam 

hingga kira-kira sebelas atau dua belas tahun. Usia ini ditandai dengan mulainya 

siswa masuk sekolah dasar. Masa usia sekolah disebut juga masa matang belajar 

dan masa matang sekolah. Masa matang belajar artinya siswa sudah belajar 

mencapai sesuatu. Masa matang sekolah artinya anak sudah menginginkan 

kecakapan-kecakapan baru yang diberikan oleh sekolah. 

Suryobroto (1990) dalam Djamarah (2011: 124) merinci masa sekolah 

menjadi dua fase, yaitu masa kelas rendah dan kelas tinggi sekolah dasar. Masa 

kelas rendah sekolah dasar yakni kira-kira usia 6 atau 7 sampai usia 9 atau 10. 

Masa kelas tinggi sekolah dasar yakni kira-kira usia 9 atau 10 sampai usia 12 atau 

13 tahun. Penelitian ini dilakukan di kelas lima sekolah dasar. Kelas lima 

termasuk dalam masa kelas tinggi sekolah dasar.  

Djamarah (2012: 125) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sifat khas 

anak-anak pada masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar yaitu sebagai berikut: 

(a) adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, 

hal ini menimbulkan adanya kecenderungan untuk membanding-

bandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis; (b) amat realistik, ingin 

tahu, dan ingin belajar; (c) menjelang akhir masa ini telah ada minat-

minat tehadap hal-hal dan mata pelajaran khusus, yang oleh para ahli 

ditafsirkan sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor; (d) sampai kira-

kira umur 11 tahun anak membutuhkan guru atau orang-orang dewasa 

lainnya; dan (e) anak-anak pada masa ini gemar membentuk 

kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Di 
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dalam permainan ini biasanya anak tidak lagi terikat pada aturan 

permainan yang tradisional, mereka membuat peraturan sendiri.  

 

Berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan, guru sekolah dasar 

hendaknya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan 

siswa secara langsung. Guru dapat memadukan stategi belajar, permainan, dan 

media pembelajaran yang mendukung, sehingga siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan permainan dan media 

pembelajaran mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

Pembelajaran tersebut tidak membosankan bagi siswa, sehingga lebih bermakna 

dan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. 

2.1.6 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Keterampilan berbahasa sangat diperlukan manusia untuk berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan manusia lain. Keterampilan tersebut tidak dibawa sejak 

lahir, melainkan dipelajari sampai manusia terampil berbahasa untuk kebutuhan 

komunikasi. Keterampilan berbahasa dapat diperoleh melalui pendidikan secara 

formal dan nonformal. Bahasa Indonesia secara formal diperoleh melalui lembaga 

formal, yakni lembaga pendidikan. Secara nonformal bahasa Indonesia diperoleh 

melalui membaca buku, koran, menonton TV, bergaul dengan masyarakat 

pemakai bahasa Indonesia, dan sebagainya. 

Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi menurut Susanto (2013: 242) 

dibedakan menjadi lisan dan tulisan. Seseorang siswa harus memiliki kemampuan 

berbahasa agar dapat menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. Kemampuan 

berbahasa itu digunakana untuk menyampaikan pesan yang berupa ide, gagasan, 

kemauan, maupun perasaan.  
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Susanto (2013: 243) menyatakan bahwa kemampuan berbahasa dibedakan 

menjadi kemampuan berbahasa lisan dan tulis. Kemampuan berbahasa lisan 

meliputi kemampuan berbicara dan menyimak, sedangkan kemampuan berbahasa 

tulisan meliputi kemampuan membaca dan menulis. Pada saat berkomunikasi 

secara lisan, maka ide-ide, pikiran, dan perasaan dituangkan dalam bentuk kata 

agar dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Begitu pula saat anak memasuki usia 

TK (taman kanak-kanak), mereka berkomunikasi dengan dalam kalimat berita, 

kalimat tanya, dan lainnya. Anak usia TK mengungkapkan pikiran mereka dalam 

bentuk lisan dibanding tulisan. Ketika anak memasuki usia SD, anak-anak akan 

mempelajari bahasa tulis. Pada masa ini anak dituntut untuk berpikir lebih dalam 

lagi, sehingga kemampuan berbahasa anak semakin berkembang. 

Menurut Solchan (2011: 10.6), bahasa Indonesia di sekolah digunakan 

sebagai bahasa pengantar sejak sekolah dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT), 

sedangkan sebagai mata pelajaran pokok diajarkan sejak SD sampai SMA. Bahasa 

Indonesia di SD digunakan sebagai alat interaksi dalam proses belajar mengajar. 

Pada kelas rendah yakni kelas I dan II, bahasa daerah masih digunakan sebagai 

alat interaksi dalam proses belajar mengajar di kelas untuk daerah tertentu. Pada 

kelas tinggi yakni kelas III-VI, bahasa Indonesia diajarkan sebagai mata pelajaran 

dan sebagai alat interaksi dalam proses belajar mengajar.   

Santosa (2011: 3.17) menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di 

SD merupakan pembelajaran yang paling utama, terutama di kelas rendah yaitu 

kelas I dan II. Bahasa membantu siswa menimba ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, dan informasi sejak awal mereka bersekolah. Guru sebagai pelaksana dan 
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pengelola pembelajaran di sekolah harus dapat merancang, melaksanakan, dan 

mengevaluasi aspek-aspek dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di SD tidak terlepas dari empat aspek 

keterampilan utama dan dua aspek penunjang bahasa Indonesia (Santosa, 2011: 

3.17). Empat aspek utama bahasa Indonesia yaitu menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Dua aspek penunjang bahasa Indonesia yaitu kebahasaan dan 

apresiasi bahasa dan sastra Indonesia. Aspek-aspek tersebut menjadi fokus setiap 

pertemuan pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SD. Melalui keempat aspek 

keterampilan tersebut siswa dapat menyerap semua informasi dan menyampaikan 

hasil pikiran, ide, dan penalarannya kepada orang lain. Penyampaian hasil pikiran, 

ide, dan penalarannya tersebut dilakukan melalui kemampuan berbicara secara 

lisan ataupun tulisan. 

Mulyasa (2003) dalam Solchan (2011: 10.6) menyebutkan Kurikulum 2004 

sebagai berikut: 

Mata pelajaran bahasa indonesia bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan siswa berkomunikasi baik lisan maupun tulis sebagai alat 

untuk mempelajari rumpun pelajaran lain, berpikir kritis dalam 

berbagai aspek kehidupan, dan mengembangkan sikap menghargai 

bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan apresiatif terhadap 

karya sastra Indonesia. 

  

Solchan (2011: 10.6) menyatakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di 

kelas rendah menekankan pada aspek peningkatan kemampuan membaca dan 

menulis permulaan. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi menekankan 

pada kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis. Pembelajaran bahasa Indonesia 

yang dilaksanakan di sekolah dasar sesuai dengan standar kompetensi yang telah 

ditentukan dalam kurikulum. 
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Solchan (2011: 10.6-7) menjelaskan bahwa standar kompetensi mata 

pelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya bersumber dari pembelajaran bahasa. 

Belajar bahasa dapat dikatakan sebagai komunikasi, sedangkan belajar sastra 

berarti belajar menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Pembelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah dasar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulis. Pembelajaran juga 

diarahkan untuk menghargai karya sastra bangsa Indonesia. Standar kompetensi 

mata pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah dasar, mencakup aspek 

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

Berdasarkan pendapat para ahli, disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa 

Indonesia di SD diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

komunikasi yang baik dan benar, secara lisan maupun tulis. Pembelajaran bahasa 

Indonesia juga untuk menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra di Indonesia. 

Apresiasi tersebut berguna untuk mengembangkan kepribadian, meningkatkan 

pengetahuan, memperluas wawasan berbahasa, dan wawasan kehidupan. 

2.1.7 Keterampilan Menyimak 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2012: 1307) menyatakan bahwa 

simak atau menyimak berarti (a) mendengarkan (memperhatikan) baik-baik apa 

yang diucapkan atau dibaca orang; (b) meninjau (memeriksa, mempelajari) 

dengan teliti. Tarigan (2008: 31) menjelaskan bahwa menyimak adalah suatu 

proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap 

isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lain.  
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Russel dan Russel (1959) dalam Tarigan (2008: 30) mengatakan menyimak 

bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. 

Logan (1972) dalam Santosa (2012: 6.31) menyatakan bahwa menyimak pada 

hakikatnya dapat dilihat dari berbagai segi. Menyimak dapat dipandang sebagai 

suatu sarana, sebagai suatu keterampilan, sebagai seni, sebagai suatu proses, 

sebagai suatu respon, dan sebagai suatu pengalaman kreatif.  

Menyimak sebagai suatu sarana artinya seseorang harus melalui tahap 

mendengar dan memaknai bunyi-bunyi yang dikenalnya pada saat menyimak. 

Dengan cara ini, seseorang dapat menginterpretasikan dan memahami makna 

rentetan bunyi-bunyi itu. Menyimak sebagai suatu keterampilan artinya kegiatan 

menyimak dilakukan dengan tujuan untuk berkomunikasi. Menyimak sebagai seni 

artinya kegiatan menyimak memerlukan adanya kedisiplinan, konsentrasi, 

partisipasi aktif, pemahaman, dan penilaian. Menyimak sebagai suatu proses 

berkaitan dengan proses keterampilan yang kompleks yakni keterampilan 

mendengarkan, memahami, menilai, dan merespon. Menyimak sebagai respon 

artinya kegiatan menyimak memiliki unsur utama yaitu adalah respon. Penyimak 

merespon dengan efektif jika ia mampu menginterpretasikan pesan yang 

terkandung dalam tuturan yang disimaknya. Menyimak sebagai pengalaman 

kreatif melibatkan pengalaman yang nikmat, menyenangkan, dan memuaskan. 

Solchan (2011: 10.7) menyatakan bahwa kegiatan menyimak dalam 

kurikulum 2004 disebut dengan istilah mendengarkan. Kegiatan menyimak tidak 

bisa lepas dari kegiatan berbicara sebagai suatu jalinan komunikasi. Kegiatan 

menyimak dan berbicara merupakan kegiatan yang resiprokal atau saling berbalas. 
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Komunikasi dapat berlangsung secara lisan maupun tulis. Komunikasi lisan 

meliputi aktivitas menyimak dan berbicara, sedangkan komunikasi tulis meliputi 

aktivitas membaca dan menulis. 

Tarigan (1983) dalam Solchan (2011: 10.8-9) mengemukakan bahwa antara 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis memiliki hubungan dalam jalinan 

keterampilan berbahasa. Seseorang yang memiliki keterampilan menyimak yang 

baik, orang tersebut dapat berbicara, membaca, dan menulis dengan baik pula. 

Kamidjan (2001) dalam Solchan (2011: 10.9) menjelaskan bahwa menyimak 

merupakan suatu proses mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan 

sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiatif yang dapat disertai 

dengan pemahaman makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal.  

Sabarti (1992) dalam Solchan (2011: 10.9) menyatakan bahwa kegiatan 

menyimak yang dikemukakan oleh Kamidjan (2001) merupakan kegiatan 

menyimak lisan bukan menyimak tulis. Kegiatan menyimak lisan perlu 

memperhatikan aspek-aspek segmental yang berwujud kata-kata dalam ucapan 

atau ujaran. Selain aspek segmental, aspek-aspek kinesik dan suprasegmental 

seperti tekanan, jeda, nada, intonasi, dan ritme suara juga perlu diperhatikan. 

Perhatian penuh terhadap aspek-aspek tersebut pada saat menyimak 

mengakibatkan hasil simakan mudah dipahami maknanya oleh pendengar.  

Indra (2002) dalam Solchan (2011: 10.9) menyatakan bahwa kegiatan 

menyimak tulis diwujudkan dalam kegiatan menyimak bacaan (membaca). Oleh 

karena itu, istilah mendengarkan digunakan untuk menyebut aspek keterampilan 

berbahasa menyimak lisan. 
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

menyimak merupakan keterampilan menangkap pesan, gagasan, dan pikiran 

seseorang. Seseorang yang telah melakukan kegiatan menyimak akan memahami 

pesan, gagasan, dan pikiran tersebut dengan sebaik-baiknya. Pesan tersebut dapat 

berupa pesan tersirat maupun tersurat yang terkandung dalam bunyi bahasa. 

Tarigan (1983: 22) dalam Solchan (2011) membagi jenis-jenis menyimak 

menjadi dua macam, yakni menyimak ekstensif dan menyimak intensif. 

Menyimak ekstensif merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Menyimak ekstensif berupa kegiatan mendengarkan siaran 

radio, televisi, percakapan orang, pengumuman di stasiun kereta api, dan 

sebagainya. Menyimak ekstensif digolongkan menjadi beberapa jenis, 

diantaranya: menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetika, dan 

menyimak pasif.  

Menyimak intensif merupakan kegiatan menyimak yang lebih menekankan 

pada kemampuan memahami bahan simakan. Menyimak intensif dilakukan 

dengan sungguh-sungguh dan dengan konsentrasi yang tinggi untuk memahami 

makna yang dikehendaki. Pada dasarnya, menyimak intensif adalah menyimak 

pemahaman. Penyimak memerlukan tingkat konsentrasi pikiran dan perasaan 

yang tinggi ketika melakukan kegiatan menyimak. Menyimak intensif juga 

dilakukan untuk memahami bahasa formal dan untuk menghasilkan suatu materi 

dari apa yang telah disimaknya. 

Pembelajaran menyimak pada penelitian ini lebih menekankan pada 

menyimak intensif. Kegiatan menyimak dalam penelitian ini dilakukan dengan 
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sungguh-sungguh dan konsentrasi tinggi untuk menemukan makna dan 

memahami isi dari bahan yang  disimak. 

Solchan (2011: 10.15-9) mengatakan bahwa kegiatan menyimak terdiri dari 

berbagai unsur dasar dan unsur tambahan yang mendukung. Unsur dasar adalah 

unsur pokok yang menyebabkan timbulnya komunikasi dalam menyimak. Unsur 

dasar menyimak terdiri dari pembicara, penyimak, bahan simakan, dan bahasa 

lisan yang digunakan.  

Pembicara yaitu orang yang yang menyampaikan pesan berupa informasi 

yang dibutuhkan penyimak. Penyimak yaitu orang yang menerima informasi yang 

disampaikan pembicara. Penyimak hendaknya memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang luas, sehingga dapat melakukan kegiatan menyimak dengan 

baik. Bahan simakan yaitu pesan yang akan disampaikan pembicara kepada 

penyimak. Bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam kegiatan 

menyimak, sebab bahan tersebut berisi konsep, gagasan, dan informasi. Bahasa 

lisan yaitu media yang digunakan untuk menyimak apa yang disampaikan 

pembicara. Informasi atau gagasan yang disampaikan harus menggunakan bahasa 

lisan yang dapat diterima melalui alat pendengaran. 

2.1.8 Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Keterampilan Menyimak 

Pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan secara terpadu antara empat 

aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Pembelajaran bahasa dapat difokuskan pada salah satu aspek saja. Aspek 

lain digunakan sebagai variasi kegiatan belajar siswa agar pembelajaran tidak 

monoton. 
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Solchan (2011: 10.22) menyatakan bahwa pada kompetensi dasar, aspek 

keterampilan berbahasa yang menjadi fokus dalam kegiatan pembelajaran harus 

mendapatkan penekanan. Aspek keterampilan yang menjadi fokus pembelajaran 

harus menjadi pusat aktivitas pembelajaran dan penilaian. Misalnya keterampilan 

menyimak menjadi fokus pembelajaran, maka materi yang dibelajarkan dapat 

disampaikan dengan teknik-teknik menyimak. Kegiatan pembelajaran dimulai 

dengan kegiatan siswa menyimak dan hasil menyimak menjadi tujuan mencapai 

hasil belajar.  

Tujuan pembelajaran menyimak di sekolah dasar dibagi menjadi tujuan 

umum dan tujuan khusus (Solchan, 2011: 10.23-5). Tujuan umum pembelajaran 

menyimak di Sekolah dasar diantaranya untuk mendapatkan fakta, menganalisis 

fakta, dan mengevaluasi fakta. Menyimak juga bertujuan untuk mendapatkan 

inspirasi, mendapatkan hiburan, dan memperbaiki kemampuan berbicara.  

Menyimak untuk mendapatkan fakta dapat dilakukan dengan cara 

mendengarkan radio, televisi, pertemuan ilmiah, dan ceramah. Menyimak untuk 

menganalisis fakta artinya menyimak bertujuan untuk menguraikan fakta atas 

unsur-unsur pemahaman secara menyeluruh. Melalui kegiatan menganalisis fakta 

seorang penyimak dapat memahami makna dari segi paling kecil dan memahami 

setiap aspek fakta dengan baik. Menyimak untuk mengevaluasi fakta artinya 

kegiatan menyimak untuk menentukan apakah fakta-fakta yang telah disimak 

dapat diterima atau ditolak. Menyimak untuk mendapatkan inspirasi diperoleh 

melalui kegiatan menyimak ceramah, khotbah, televisi, pertemuan ilmiah, diskusi, 

debat, dan lain-lain. Menyimak untuk mendapatkan hiburan dapat dilakukan 

tel:2011


36 

 

 

dengan menyimak lagu-lagu dari radio, televisi, ceramah, dan sebagainya. 

Menyimak untuk memperbaiki kemampuan berbicara artinya orang yang sering 

melakukan kegiatan menyimak maka kosakata yang dimilikinya akan semakin 

meningkat. Kosakata yang semakin bertambah tersebut mengakibatkan 

kemampuan berbicara orang tersebut semakin meningkat.  

Solchan (2011: 10.25-7) menyatakan bahwa tujuan khusus pembelajaran 

menyimak di sekolah dasar diantaranya melatih siswa untuk menghargai orang 

lain dan melatih siswa disiplin. Menyimak secara khusus juga bertujuan melatih 

siswa berpikir kritis, sehingga dapat meningkatkan daya nalar dan meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa. 

Menyimak untuk melatih siswa menghargai orang lain, artinya melalui 

pembelajaran menyimak dapat membiasakan siswa mendengar pada saat guru 

berbicara. Menyimak untuk melatih siswa disiplin artinya pada saat menyimak 

siswa akan membutuhkan konsentrasi untuk mencurahkan segala pikiran, 

perasaan, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Siswa yang menyimak 

dengan mencurahkan konsentrasi mereka, akan mendapatkan hasil simakan yang 

maksimal. Menyimak untuk melatih siswa berpikir kritis artinya melalui berpikir 

kritis siswa memperoleh informasi baru. Berpikir kritis akan mempercepat 

perkembangan pengetahuan dan keterampilan seseorang, sehingga mempertinggi 

kecakapan hidup. Menyimak untuk melatih siswa meningkatkan daya nalar 

artinya kegiatan menyimak melatih siswa untuk mengidentifikasi pengetahuan 

dan pengalaman siswa. Menyimak juga melatih siswa untuk mencocokkan, 

menganalisis, dan menyimpulkan hasil simakan berdasarkan pengetahuan dan 
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pengalamannya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya nalar 

siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan kecakapan hidup yang telah 

dimilikinya. Menyimak untuk melatih siswa meningkatkan keterampilan berbicara 

artinya melalui menyimak siswa akan mendapatkan dan menguasai pengucapan 

fonem, kosakata, makna kata, dan kalimat. Siswa kemudian menirukan ucapan-

ucapan yang pernah disimaknya dan menerapkannya melalui berbicara.  

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V atau kelas tinggi, yakni usia 7 tahun 

sampai 11 tahun. Usia siswa sekolah dasar kelas tinggi berada pada tahap 

operasional konkret. Pembelajaran menyimak di kelas tinggi diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap apa yang mereka dengarkan. 

Melalui kegiatan menyimak siswa dapat meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi lisan maupun tulis, sehingga tujuan khusus menyimak dapat 

tercapai secara bertahap. 

Siswa lebih memahami ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang 

dipelajari di sekolah karena memiliki kemampuan menyimak yang baik. 

Kemampuan menyimak tersebut dapat mengembangkan pengetahuan, wawasan, 

dan keterampilan untuk mengaktualisasi diri siswa dalam kehidupan di sekolah 

dan di masyarakat. 

2.1.9 Cerita Anak-anak  

Rosdiana (2009: 6.3) mengatakan bahwa cerita anak-anak merupakan cerita 

yang pantas dikonsumsi oleh anak-anak. Titik (2003) dalam Rosdiana (2009: 6.4) 

menjelaskan bahwa cerita anak-anak merupakan cerita sederhana yang kompleks. 

Kesederhanaan yang ditampilkan dalam cerita anak-anak ditandai dengan syarat 
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wacana baku dan berkualitas tinggi, tetapi tidak rumit sehingga komunikatif. 

Cerita anak-anak berisi tentang kehidupan anak-anak dengan segala aspek yang 

ada dan mempengaruhi mereka.  

Cerita anak-anak dikatakan cerita yang kompleks artinya cerita anak-anak 

dibangun oleh struktur seperti cerita orang dewasa. Cerita anak-anak yang 

sederhana tetap harus disusun dengan memperhatikan unsur keindahan atau 

kemenarikan. Sebuah cerita anak-anak akan menarik jika semua unsur-unsur 

cerita disajikan secara seimbang dalam struktur yang saling mengisi, sehingga 

tidak terjadi ketimpangan. Rancangan susunan cerita anak-anak sangat 

menentukan menarik tidaknya sebuah cerita anak. Pada rancangan cerita inilah 

terletak kompleksitas yang tinggi dalam cerita anak-anak dibandingkan dengan 

cerita orang dewasa.  

2.1.9.1 Jenis-jenis Cerita Anak 

Cerita anak-anak dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan atau fungsi 

cerita, kelompok usia anak, dan sifat cerita itu sendiri (Rosdiana, 2009: 6.7). 

Cerita anak untuk anak-anak usia SD dikelompokkan berdasarkan perkembangan 

jiwa sesuai usia anak-anak. Jenis-jenis cerita untuk anak-anak usia SD 

dikelompokkan kedalam cerita jenaka, dongeng, fabel, legenda, dan mitos.  

Rosdiana (2009: 6.8) mengatakan bahwa cerita jenaka merupakan cerita 

yang mengungkapkan hal-hal ihwal atau tingkah laku seorang tokoh yang lucu. 

Kelucuan tersebut dapat berupa kebodohan sang tokoh atau karena kecerdikannya, 

misalnya Abu Nawas, Kabayan, dan lain-lain. Dongeng merupakan cerita cerita 

yang didasari atas angan-angan atau khayalan. Cerita dalam dongeng 
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menggambarkan sesuatu diluar dunia nyata, misalnya Bebek Bertelur Emas, 

Timun Mas, dan lain-lain. Fabel merupakan cerita yang menampilkan binatang 

sebagai tokoh-tokohnya. Binatang di dalam fabel digambarkan selayaknya 

manusia yang dapat berpikir dan berbicara, misalnya cerita Kancil dan Kera, 

Kncil dan Buaya, dan lain-lain.  

Rosdiana (2009: 6.9) menjelaskan bahwa legenda merupakan cerita yang 

berasal dari jaman dahulu. Cerita legenda berhubungan dengan kenyataan pada 

jaman dahulu, misalnya Malin Kundang, Legenda Batu Menangis, dan lain-lain. 

Mitos merupakan cerita yang berkaitan dengan kepercayaan kuno, menyangkut 

kehidupan dewa-dewa atau kehidupan makhluk halus. Cerita dalam mitos 

mengandung unsur misteri, dunia ghaib, dan alam dewa, misalnya Nyi Roro Kidul 

dan lain-lain. 

2.1.9.2 Unsur-unsur Cerita Anak 

Sebuah cerita terbentuk dari beberapa unsur yang mendukung cerita. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar materi mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak disajikan lebih sederhana. Rosdiana (2009: 6.17) menjelaskan 

bahwa unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita terdiri dari tema, amanat, tokoh, 

dan latar (setting). Tema merupakan gagasan, ide atau pikiran utama yang 

mendasari sebuah cerita. Tema ada yang dinyatakan secara eksplisit dan implisit. 

Secara eksplisit artinya tema disebutkan dengan jelas dalam cerita, sedangkan 

secara implisit artinya tema disebutkan secara simbolis dalam cerita. Siswa 

memahami cerita baru kemudian menyimpulkan sendiri tema cerita. Beberapa 

contoh tema, yakni kepahlawanan, kejujuran, persahabatan, dan sebagainya. 
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Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan 

pengarang kepada pembaca cerita melalui karyanya (Rosdiana, 2009: 6.18). 

Amanat berisi pelajaran berharga yang dapat diteladani atau dihindari. Jika 

pelajaran berharga itu baik maka dapat diteladani, tetapi jika pelajaran berharga 

itu tidak baik maka dihindari. Pada umumnya amanat berisi nasihat dan 

perbuatan-perbuatan bijak yang perlu dilakukan. Amanat dapat disampaikan 

secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit apabila pengarang pada tengah 

atau akhir cerita menyampaikan saran, peringatan, anjuran, atau larangan yang 

berkaitan dengan cerita. Secara implisit amanat tersirat dalam tingkah laku tokoh.  

Tokoh merupakan  individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berperan 

dalam cerita (Rosdiana, 2009: 6.18). Tokoh pada umumnya berwujud manusia, 

tetapi juga dapat berwujud binatang atau benda yang diinsankan. Penokohan 

berdasarkan sifatnya dibagi menjadi protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh 

protagonis atau tokoh utama merupakan tokoh pusat yang berperan baik dalam 

cerita. Tokoh ini berperan penting dalam cerita, mulai dari awal sampai akhir 

cerita. Tokoh antagonis atau tokoh lawan merupakan tokoh yang selalu 

berlawanan dengan tokoh protagonis. Pada umumya, tokoh antagonis ditampilkan 

sebagai tokoh yang bersifat jahat. Tokoh tritagonis atau tokoh pendamping 

merupakan tokoh penengah atau pendukung. Penokohan dapat ditampilkan secara 

langsung dan tidak langsung. Penokohan secara langsung artinya watak tokoh 

dapat dikenali pembaca karena telah dijelaskan oleh pengarang. Secara tidak 

langsung artinya watak tokoh dapat dikenali pembaca dengan membuat 

kesimpulan sendiri. Kesimpulan tersebut dapat diambil dari dialog, latar suasana, 

tingkah laku, penampilan, lingkungan hidup, dan pelaku lain. 
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Latar atau setting merupakan keterangan atau petunjuk mengenai tempat 

atau ruang, waktu, dan suasana yang tergambar dalam sebuah cerita (Rosdiana, 

2009: 6.20). Secara terperinci latar meliputi penggambaran lokasi geografis, 

termasuk topografi, pemandangan, sampai kepada perincian perlengkapan sebuah 

ruanga. Latar juga dapat menggambarkan pekerjaan para tokoh, waktu terjadinya 

peristiwa, musim, lingkungan agama, moral, intelektual, dan sosial para tokoh.  

Latar dibedakan menjadi latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat 

merupakan keterangan mengenai lokasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar 

tempat misalnya di kampung, di rumah tetangga, kerajaan, pasar dan sebagainya. 

Latar waktu merupakan keterangan mengenai kapan terjadinya peristiwa dalam 

cerita. Latar waktu misalnya pagi, siang, sore, dan malam hari. Latar suasana 

merupakan keterangan mengenai suasana pada saat peristiwa terjadi. Latar 

suasana dapat berupa suasana menegangkan, lucu, bahagia, sedih, haru ataupun 

duka.  

2.1.10 Media  

Arsyad (2015: 3) mengatakan bahwa media berasal dari bahasa Latin 

medius yang secara harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Media 

dalam bahasa Arab artinya perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. Gagne (1970) dalam Sadiman (2014: 6) menyatakan bahwa 

media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsang untuk belajar. Briggs (1970) dalam Sadiman (2014: 6) berpendapat 

bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

merangsang siswa untuk belajar, misalnya buku, film, kaset, dan sebagainya. 
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Association of Education and Communication Technology atau AECT 

(1977) dalam Arsyad (2015: 3) menyatakan bahwa media merupakan segala 

bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. 

Menurut Miarso (1989) dalam Susilana (2009: 6), media adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, 

perasaaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar.  

Gerlach & Elly (1971) dalam Arsyad (2015: 3) menjelaskan bahwa secara 

garis besar media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Guru, buku teks, dan lingkungan sekolah dapat dikatakan sebagai media. Menurut 

Fleming (1987) dalam Arsyad (2015: 3), media yang sering diganti dengan kata 

mediator adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak 

dan mendamaikannya. Media beperan mengatur hubungan yang efektif antara dua 

pihak dalam proses belajar, yakni siswa dan isi pelajaran. Media dapat disebut 

sebagai alat untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. 

Riana (2007: 5-6) menjelaskan bahwa media mempunyai kegunaan untuk 

memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu tenaga dan daya indra. Pembelajaran dengan memanfaatkan media dapat 

menimbulkan gairah belajar, sehingga terjasi interaksi lebih langsung antara 

murid dengan sumber belajar. Media membantu anak belajar mandiri sesuai 

dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetik yang dimilikinya. 

Selain itu, media dapat memberi rangsangan, pengalaman & persepsi yang sama 

terhadap suatu materi.  
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Arsyad (2015: 4) menyatakan bahwa media memiliki ciri umum berupa 

perangkat keras dan lunak. Media berupa perangkat keras atau hardware bersifat 

fisik dan dikenal sebagai alat. Media tersebut dapat dilihat, didengar, atau diraba 

oleh pancaindra. Media berupa perangkat lunak atau software bersifat nonfisik 

dan dikenal sebagai bahan. Bahan tersebut memuat pesan yang ingin disampaikan 

kepada siswa melalui perangkat keras yang digunakan dalam kegiatan belajar.  

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kata media 

berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau 

pengantar. Media secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima.  Penyaluran 

pesan dari pengirim dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat 

penerima sehingga terjadi proses belajari. Media dapat berupa sesuatu alat 

(hardware) dan bahan (software) yang berfungsi menyampaikan pesan atau 

informasi kepada penerima dari pengirim. 

2.1.11 Media Pembelajaran 

Kata media dalam “media pembelajaran” secara harfiah berarti perantara 

atau pengantar, sedangkan kata pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi yang 

diciptakan untuk membuat seseorang melakukan suatu kegiatan belajar (Riana, 

2007: 5-5). Media dalam media pembelajaran berfungsi sebagai wahana penyalur 

pesan atau informasi belajar. Media menyalurkan bahan belajar yang diterima 

siswa dalam kegiatan belajar.  

Susilana (2009 : 10) menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan 

bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Media pembelajaran 



44 

 

 

sebagai satu komponen pembelajara tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling 

berhubungan dengan komponen lainnya. Keterhubungan komponen antara satu 

dengan lainnya bertujuan untuk menciptakan situasi belajar yang diharapkan. 

Schram (1982) dalam Susilana (2009: 6) menjelaskan bahwa media 

pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran. Munadi (2013: 7-8) mengatakan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar 

secara efisien dan efektif.   

Briggs (1979) dalam Riana (2007: 5-5) menyatakan bahwa media 

pembelajaran sebagai “the physical means of conveying instructional 

content..book, films, videotapes, etc”. Lebih jauh Briggs (1979) menyatakan 

media adalah “alat untuk memberi perangsang bagi siswa supaya terjadi proses 

belajar”. Brown (1970) dalam Riana (2007: 5-5) mengatakan bahwa media yang 

digunakan guru atau siswa dengan baik dapat mempengaruhi efektifitas proses 

belajar dan mengajar. 

Gagne‟ dan Bring (1975) dalam Arsyad (2015: 4) mengemukakan bahwa 

media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pembelajaran. Alat yang digunakan untuk 

menyampaikan materi pembelajaran berupa buku, tape recorder, kaset, video 

camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, 

dan komputer. Media menjadi komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi intruksional yang dapat merangsang siswa untuk belajar.  
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Pemanfaatan media dalam kegiatan belajar mengajar harus dapat 

memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan 

perorangan siswa. Media yang baik harus mampu membangkitkan motivasi 

dengan melahirkan minat dan merangsang para siswa untuk bertindak, 

menyajikan informasi dihadapan banyak siswa, dan informasi yang terdapat 

dalam media tersebut harus melibatkan siswa baik dalam benak, mental maupun 

dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga kegiatan pembelajaran dapat terjadi.  

Bretz (1972) dalam Sadiman (2014: 20) mengidentifikasi ciri utama media 

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

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

yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan.  

Bretz (1971) dalam Sadiman (2014: 20) mengklasifikasikan media menjadi 

8 klasifikasi, yakni media audio visual gerak, media audio visual diam, media 

audio semi gerak, media visual bergerak, media visual diam, media semi gerak, 

media audio, dan media cetak. Briggs (1970) dalam Sadiman (2014: 23) 

mengidentifikasi 13 media yang digunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu 

objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran 

terprogram, papan tulis, media transparansi, film rangkai, film bingkai, film, 

televisi, dan gambar.  Gagne (1965) dalam Sadiman (2014 : 23) membagi media 

pembelajaran menjadi 7 macam sebagai berikut: benda untuk didemonstrasikan, 

komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan 

mesin belajar.  

Media pembelajaran berperan sebagai wadah dari pesan yang yang hendak 

disampaikan oleh sumber pesan atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran 
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atau penerima pesan tersebut. Penggunaan media secara kreatif akan memperbesar 

kemungkinan bagi siswa untuk belajar lebih banyak, memahami apa yang 

dipelajari lebih baik, dan meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

Kemp and Dayton (1985) dalam Riane (2007: 5-6) menyatakan bahwa 

peran media dalam proses pembelajaran dapat memberikan kontribusi, yaitu 

penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar dan pembelajaran dapat 

lebih menarik. Media membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif, sehingga 

memperpendek waktu pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran dapat 

berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. Kualitas pembelajaran yang 

dilakukan semakin meningkat. Perubahan kualitas belajar tersebut ditandai 

dengan sikap positif siswa terhadap materi dan proses pembelajaran yang semakin 

meningkat. Peran guru juga semakin berubahan kearah yang positif.  

Sudjana dan Rivai (1992) dalam Arsyad (2015: 28) mengemukakan bahwa 

manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu pembelajaran akan 

lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

Penggunaan media pembelajaran membuat bahan pembelajaran yang disampaikan 

lebih jelas maknanya, sehingga siswa lebih mudah memahami dan menguasainya 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemanfatan media pembelajaran 

memungkinkan metode mengajar yang lebih bervariasi. Komunikasi yang terjadi 

tidak hanya bersifat verbal dari guru, melalui penggunaan media pembelajaran 

siswa tidak merasa bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Media pembelajaran 

menciptakan belajar yang aktif. Siswa lebih banyak melakuan kegiatan belajar 

sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan guru. Siswa juga melakukan aktivitas 
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lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstasikan, memerankan, dan lain-

lain apa yang ada dalam kegiatan pembelajaran. 

Kemp dan Dayton (1985) dalam Arsyad (2015: 23-5) menjelaskan tiga 

fungsi utama media, yaitu memotivasi minat atau tindakan, menyajikan informasi, 

dan memberi instruksi. Media pembelajaran dapat digunakan dalam menonton 

drama atau hiburan. Melalui media pembelajaran diharapkan dapat memunculkan 

minat dan merangsang siswa untuk bertindak dan bersikap. Media pembelajaran 

digunakan untuk menyajikan informasi kepada siswa. Penyajian informasi 

tersebut dapat berbentuk drama, hiburan, atau pun motivasi. Media pembelajaran 

digunakan untuk tujuan instruksional artinya materi yang disampaikan dapat 

melibatkan siswa baik secara mental maupun tindakan nyata, sehingga 

pembelajaran dapat terjadi. Media pembelajaran dapat memberikan pengalaman 

yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran. 

Sudjana (2013: 7) menyatakan bahwa kedudukan media pembelajaran 

dalam metode mengajar merupakan salah satu upaya untuk mempertinggi proses 

interaksi guru dengan siswa dan interaksi  siswa dengan lingkungan belajarnya. 

Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu mengajar, yakni menunjang 

pengunaan metode mengajar yang digunakan guru. Melalui penggunaan media 

pembelajaran diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses belajar mengajar, 

sehingga mempertinggi kualitas hasil belajar siswa. 

Menurut Hamalik (1986) dalam Arsyad (2015: 19), pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media 
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pembelajaran membantu efektifitas proses pembelajaran dan penyampaian isi 

pembelajaran. Media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan 

pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan 

penafsiran data, dan memadatkan informasi. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara untuk 

menyampaikan dan menyalurkan pesan atau informasi dalam kegiatan belajar 

mengajar. Penyampaian dan penyaluran informasi dalam kegitan belajar dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat, dan perhatian siswa untuk 

belajar. Media pembelajaran membantu interaksi dan komunikasi antara guru dan 

siswa menjadi lancar. Media pembelajaran membantu memperjelas penyajian 

informasi dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Iklim kondusif 

membuat siswa melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Karakteristik 

dan kemampuan masing-masing media perlu diperhatikan oleh guru agar mereka 

dapat memilih media mana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. 

Pembelajaran yang dilakukan siswa dengan bantuan media pembelajaran sesuai 

dengan materi dan karakteristik siswa, sehingga berpengaruh terhadap proses dan 

hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dengan bantuan media pembelajaran tujuan 

belajar yang telah ditentukan dapat tercapai secara maksimal dan optimal. 

Pada penelitian ini, media yang dimanfaatkan dalam pembelajaran 

menyimak adalah media audio visual. Media audio visual adalah media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media audio visual yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa video pembelajaran. 
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2.1.12 Media Audio Visual  

Arsyad (2015: 32) menyatakan bahwa teknologi audio visual merupakan 

cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin 

mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Riana 

(2007: 5-8) mengatakan bahwa media audio visual adalah media yang dapat dilihat 

sekaligus dapat didengar seperti film bersuara, video, televisi, sound slide, sehingga 

menimbulkan kesan hidup dan bergerak.  

Susilana (2009: 20) menyatakan bahwa media audio visual adalah media 

yang penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan indera 

penglihatan. Gambar yang dihasilkan dari media audio visual adalah gambar 

bergerak yang disertai dengan suara.  

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa media audio 

visual merupakan media yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi 

yang dapat diterima oleh pandangan dan pendengaran. Media audio visual mampu 

menciptakan kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Media audio visual sudah tidak diragukan lagi dapat 

membantu dalam pembelajaran apabila dipilih secara bijaksana dan digunakan 

dengan baik. Pembelajaran melalui audio visual memanfaatkan perangakat keras 

selama proses belajar, seperti mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor 

visual yang lebar.  

Arsyad (2015: 32-3) menjelaskan bahwa karakteristik atau ciri-ciri utama 

media audio visual, yaitu bersifat linier, menyajikan visual yang dinamis, dan 

digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuatnya. 

Media audio visual merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan 
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abstrak. Media ini dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan 

kognitif, sehingga pada umumnya media diorientasikan kepada guru dimana 

siswanya memiliki tingkat interaksi yang rendah.  

Susilana (2009 : 10) mengemukakan bahwa manfaat media audio visual 

yaitu membuat konkret konsep-konsep yang abstrak, menghadirkan objek-objek 

yang sukar didapat, menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil, dan 

memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat. Pemanfaatan media audio 

visual dapat menghasilkan pengalaman belajar yang lebih banyak, mengesankan, 

lebih jelas, dan lebih konkret. Media audio visual mampu membantu 

menghadirkan konsep abstrak menjadi konsep konkret. Konsep yang sulit 

dijelaskan secara langsung dapat ditampilkan dalam bentuk nyata. Konsep yang 

konkret tersebut mempermudah siswa dalam memahami materi yang dipelajari. 

Melalui media ini, proses belajar mengajar cenderung lebih efektif dan siswa lebih 

mudah dalam menangkap materi belajar. 

Munadi (2013: 113) mengklasifikasikan media audio visual menjadi film, 

video, dan televisi. Film dapat digunakan dalam meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi proses pembelajaran. Film mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa 

masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat. Melalui film, dapat 

ditampilkan hal-hal yang abstrak, sehingga tercipta gambar realistik yang dapat 

mengembangkan daya imajinasi dan pikiran siswa. Video merupakan media audio 

visual yang menampilkan gambar, suara, dan gerak. Pesan yang disajikan dalam 

video dapat bersifat fakta misalnya berita maupun fiktif misalnya cerita. Selain 

itu, pesan yang terkandung juga dapat bersifat informatif, edukatif, dan 

intruksional. Televisi sebenarnya sama dengan film, yakni menampilakan gambar 
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yang dapat dilihat dan didengar. Televisi dapat menyajikan kejadian-kejadian 

yang sebenarnya saat terjadi suatu peristiwa dengan disertai komentar penyiarnya. 

Susilana (2009: 20-1) mengemukakan kelebihan dan kekurangan media 

audio visal. Kelebihan media audio visual yaitu media dapat digunakan untuk 

menjelaskan suatu proses, sehingga pesan yang disampaikan lewat media dapat 

diterima oleh siswa. Keterbatasan waktu dan ruangan dapat diatasi dengan media 

audio visual. Media audio visual membantu menyajikan materi lebih realistis yang 

dapat diulang-ulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, 

media dapat memberikan kesan mendalam yang mempengaruhi sikap siswa.  

Kekurangan media audio visual menurut Susilana (2009: 20-1) yaitu 

pembuatan media audio visual membutuhkan banyak waktu dan tenaga, sehingga 

harganya cukup mahal. Media ini juga membutuhkan ruangan yang gelap dan 

operator khusus yang ahli dalam mengoperasikannya. 

Arsyad (2015: 50-1) menyatakan bahwa media audio visual khususnya film 

dan video, memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Kelebihan film dan video, yaitu: (a) film dan video dapat melengkapi 

pengalaman dasar siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, 

berpraktik, dan ain-lain; (b) film dan video dapat menggambarkan 

suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang 

jika perlu; (c) film dan video dapat mendorong, meningkatkan 

motivasi, dan menanamkan sikap-sikap dan segi afektif lainnya; (d) 

Film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat 

mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa; (e) 

film dan video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya jika dilihat 

secara langsung; (f) film dan video dapat ditunjukkan kepada 

kelompok besar atau kelompok kecil, kelompok yang heterogen 

maupun homogen maupun perorangan; dan (g) film dan video yang 

dalam kecepatan normal memakan waktu satu minggu dapat 

ditampilkan dalam satu atau dua menit. 

Kelemahan film dan video yaitu: (a) pengadaan film dan video 

umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu yang banyak; (b) tidak 
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semua siswa mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan 

melalui film tersebut; dan (c) film dan video yang tersedia tidak selalu 

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan, kecuali 

dirancang dan diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri.  

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kelebihan dan kelemahan media 

audio visual bukan merupakan suatu kendala dalam proses pembelajaran. 

Media audio visual yang digunakan dalam penelitian ini berupa video. 

Video dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan 

suara, sehingga gambar terlihat hidup. Melalui video, waktu belajar siswa dapat 

lebih dipersingkat maupun diperpanjang. Video dapat menarik perhatian siswa 

dalam kegiatan belajar, karena mampu menampilkan informasi yang terbaru dan 

konsep-konsep yang rumit. Objek-objek yang sulit dan berbahaya jika 

ditampilkan secara langsung juga dapat ditampilkan melalui video. Oleh karena 

itu, melalui media audio visual siswa akan lebih mudah dalam belajar. Siswa akan 

mendapatkan kesan mendalam yang mempengaruhi sikap siswa. 

2.1.13 Media Visual 

Munadi (2013: 81) menjelaskan bahwa media visual adalah media yang 

melibatkan indera penglihatan. Terdapat dua jenis yang dimuat dalam media 

visual, yakni pesan verbal dan nonverbal. Pesan verbal-visual terdiri dari kata-kata 

dalam bentuk tulisan. Pesan nonverbal-visual berupa pesan yang dituangkan 

dalam simbol-simbol nonverbal yang digunakan sebagai pengganti bahasa verbal.  

Munadi (2013: 85) mengatakan bahwa untuk menghindari komunikasi yang 

tidak efektif dalam proses pembelajaran menggunakan media visual, hendaknya 

guru mengetahui karakteristik bahasa verbal. Guru juga dapat membantu sswa 

memahami kata-kata verbal danegan cara menunjukkan referannya, yakni 
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menghadirkan simbol-simbol nonverbal dalam proses pembelajaran seperti 

gambar, grafik, diagram, bagan dan peta.  

Susilana (2009: 14) mengemukakan bahwa bentuk dan cara penyajian 

media, dikelompokkan menjadi tujuh, yakni: (1) kelompok satu: grafis, bahan 

cetak, dan gambar diam; (2) kelompok kedua: media proyeksi diam; (3) kelompok 

ketiga: media audio; (4) kelompok keempat: media audio visual; (5) kelompok 

kelima: media gambar hidup/film; (6) kelompok keenam: media televisi; dan (7) 

kelompok ketujuh: multimedia. Media yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

kelompok kesatu yakni bahan cetak. 

Susilana (2009: 15) mengatakan bahwa media bahan cetak merupakan 

media visual yang pembuatannya melalui proses percetakan/printing atau offset. 

Media bahan cetak ini menyajikan pesan melalui huruf dan gambar-gambar yang 

diilustrasikan untuk lebh memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Media 

bahan cetak dibedakan menjadi buku teks, modul, dan bahan pengajaran 

terprogram. Buku teks yaitu buku tentang suatu bidang tudi atau ilmu tertentu 

yang disusun untuk memudahkan guru dan siswa dalam menapai tujuan 

pembelajaran. Modul merupakan suatu  paket program yang disusun dalam 

bentuk satuan tertentu dan didesain sedemikian rupa guna kepentingan belajar 

siswa. Bahan pengajaran terprogram yakni paket program pengajaran individual 

hampir sama dengan modul. Perbedaanya dengan modul, bahan pengajaran 

terprogram ini disusun dalam topik-topik kecil untuk setiap halamannya. Satu 

bingkai berisi informasi yang merupakan bahan ajaran, pertanyaan, dan 

balikan/respin dari pertanyaan bingkai lain. Jenis media bahan cetak yang 



54 

 

 

digunakan yakni bahan pengajaran terprogram, karena media visual yang 

digunakan pada penelitian ini berupa teks cerita anak yang memuat bahan ajaran 

tertentu.   

Arsyad ( 2015: 89) menyatakan bahwa media visual memegang peranan 

penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman 

siswa dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan 

memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Media 

visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus 

berinteraksi dengan visual untuk meyakinkan terjadinya proses informasi, 

sehingga media tersebut semakin efektif digunakan.  

Berdasarkan pendapat para tokoh, disimpulkan bahwa media visual 

merupakan jenis media yang melibatkan indera penglihatan. Media visual mudah 

didapat dan dibuat oleh guru. Media visual dimanfaatkan karena dapat 

menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Media visual juga dapat 

menghubungkan isi pelajaran dengan dunia nyata, sehingga siswa lebih mudah 

memahami dan memperkuat ingatan terhadap materi tersebut. 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang penggunaan media audio visual telah dilaksanakan 

sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut dilaksanakan dalam pembelajaran pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia maupun mata pelajaran lainnya. Penelitian 

tersebut juga dilaksanakan pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah 

atas. Penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut. 
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Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bataineh (2014) mahasiswa 

College of Education, Al-alBayt University. Penelitian tersebut berjudul “The 

Effect of Using Audiovisual Chat on Developing English as a Foreign Language 

Learners' Fluency and Productivity of Authentic Oral Texts”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam skor rata-rata 

antara kelompok kontrol dan eksperimen yang menggunakan Computer Mediated 

Communication (CMC). Kinerja siswa dalam kelompok eksperimen lebih baik 

daripada kelompok kontrol. Penggunaan CMC berupa audio visual chat dapat 

memberikan jalan untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Audio visual 

chat harus diintegrasikan ke dalam kurikulum Bahasa Asing. Penggunaan audio 

visual chat memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode tradisional, dan 

dianjurkan untuk menggunakannya. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa 

siswa memperoleh aspek kefasihan ketika mereka belajar bahasa Inggris melalui 

audio visual chat. Audio visual chat memiliki efek besar pada siswa dalam arti 

bahwa hal itu meningkatkan seluruh pengetahuan mereka dalam komunitas 

bahasa Inggris dan budayanya. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mathew dan Alidma (2013) yang 

merupakan asisten profesor dan lektur Aljouf University, Saudi Arabia. Penelitian 

tersebut berjudul “A Study on the Usefulness of Audio-Visual Aids in EFL 

Classroom: Implications for Effective Instruction”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan audio visual sebagai metode pengajaran dapat merangsang 

pemikiran dan meningkatkan lingkungan belajar di ruang kelas. Secara efektif 

penggunaan alat bantu audio visual mengganti lingkungan belajar yang monoton. 

Siswa mengembangkan dan meningkatkan pemahaman pribadi dari bidang 
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pembelajaran ketika mereka mengalami pembelajaran yang sukses dan 

menyenangkan di kelas EFL.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nafiah (2012) mahasiswa Institut 

Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian tersebut berjudul 

“Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Seni Budaya 

dan Ketrampilan (SBK) Kelas IV MIN Guntur Kabupaten Demak”. Hasil 

penelitian yaitu sebagai berikut: analisis data tahap awal meliputi uji normalitas, 

uji homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata. Untuk uji homogenitas diperoleh 

Fhitung = 1,3131 dan Ftabel = 2,526, dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama. Pada uji kesamaan dua rata-rata diperoleh thitung = 

-1,955 dan ttabel = 1,69, sehingga di ketahui thitung = -1,955 < ttabel = 1,69. 

Berdasarkan uji persamaan dua rata-rata (uji t) kemampuan peserta didik kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tidak berbeda secara signifikan. Analisis data tahap 

akhir meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji perbedaan dua rata-rata. Untuk 

perhitungan homogenitas diperoleh Fhitung = 1,0940 dan Ftabel = 2,526, dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang sama. Uji 

perbedaan dua rata-rata diketahui besarnya thitung = 3,098 > ttabel = 1,69, dengan 

rata-rata kelas eksperimen adalah 68,25 dan besarnya rata-rata kelas kontrol 

adalah 60,75. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan media audio visual terdapat pengaruh positif terhadap hasil belajar 

peserta didik kelas IV A MIN Guntur Demak. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nu‟man (2012) mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang. Penelitian tersebut berjudul “Peningkatan Hasil 

Belajar Menyimak Cerita Anak Menggunakan Media Audio Visual (Film Kartun) 
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pada Siswa Kelas V SD Negeri Wringinjenggot 02 Balapulang”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari pratindakan, siklus I dan siklus II, 

baik hasil tes maupun nontes. Peningkatan hasi tes dapat diketahui dari nilai rata-

rata kelas hasil belajar dan persentase tuntas belajar klasikal. Peningkatan hasil 

nontes dapat diketahui dari hasil observasi aktivitas siswa dan performansi guru. 

Nilai rata-rata kelas siswa pada pratindakan 54,02 meningkat menjadi 64,21 pada 

siklus I kemudian meningkat menjadi 71,97 pada siklus II. Persentase tuntas 

belajar klasikal pada pratindakan 22,20% meningkat menjadi 63,2% pada siklus I 

kemudian meningkat menjadi 86,8% pada siklus II. Hasil observasi aktivitas 

siswa meningkat dari 73,27% pada siklus I menjadi 81,19% pada siklus II. Hasil 

observasi performansi guru meningkat dari 82,41 pada siklus I menjadi 84,83 

pada siklus II.  

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Primavera dan Suwarna (2014) 

mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut berjudul 

“Pengaruh Media Audio-Visual (Video) terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI 

pada Konsep Elastisitas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 

analisis data terdapat pengaruh media audio-visual (video) terhadap hasil belajar 

siswa kelas XI pada konsep elastisitas. Hasil uji hipotesis terhadap data posttest 

menunjukkan nilai thitung = 2,41 dan nilai ttabel = 1,99. Nilai thitung > ttabel, sehingga 

H0 ditolak. Rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media audio-visual 

(video) lebih tinggi dibandingkan pembelajaran konvensional. Hasil belajar siswa 

kelas eksperimen lebih unggul pada jenjang kognitif C2, C3, dan C4. Pembelajaran 

menggunakan media audio-visual (video) ini memiliki daya dukung terhadap 

proses pembelajaran pada kategori baik dengan persentase sebesar 79%. 
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Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2013) mahasiswa 

Universitas Lampung. Penelitian tersebut berjudul “Penggunaan Media Audio 

Visual pada Pembelajaran IPS Siswa Kelas IV SD”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan media audio visual pada pembelajaran IPS di 

kelas IVA SD Negeri 1 Metro Barat dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Peningkatan aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari rata-rata 

persentase keaktifan belajar siswa secara klasikal. Aktivitas belajar siswa 

meningkat dari 53,84% pada siklus I menjadi 76,91% pada siklus II. Peningkatan 

hasil belajar siswa dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa yaitu 65,42 pada 

siklus I menjadi 79,11 pada siklus II. Persentase ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal juga mengalami peningkatan yaitu 53,84% pada siklus I menjadi 76,92% 

pada pada siklus II.  

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Setiawardani (2013) mahasiswa 

Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian tersebut berjudul “Penggunaan 

Media Audio-Visual Video pada Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berbicara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peningkatan hasil belajar dengan menggunakan penggunaan media audio visual 

video dikatakan berhasil. Dari perbaikan pembelajaran yang dilakukan 

berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, pembelajaran pada siklus II berhasil 

dengan baik. Keberhasilan tersebut ditandai dengan adanya peningkatan hasil tes 

kemampuan berbicara dari 43% menjadi 57% dengan rata-rata sebesar 66,36. 

Hasil yang signifikan terlihat pada Siklus III, tes kemampuan berbicara meningkat 

dari 57% menjadi 100% dengan rata-rata 77,15. 
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Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Sunarto (2012) mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang. Penelitian tersebut berjudul “Peningkatan Aktivitas 

dan Hasil Belajar  Mengidentifikasi Unsur Cerita Anak Menggunakan Media 

Audio Visual pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Panggung 11 Kota 

Tegal”. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari siklus I dan siklus II. Nilai tes 

prasiklus sebesar 58,29 termasuk dalam kategori cukup, sedangkan nilai rata-rata 

pada siklus I mencapai 75,57 termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian 

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

sebesar 17,3 poin atau sebesar 29,6%. Pada siklus II nilai rata-rata mencapai 86,42 

mengalami peningkatan sebesar 10,9 poin atau 14,4%.  

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Sutarno (2014) mahasiswa IKIP 

Veteran Semarang. Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Penggunaan Media 

Audio Visual Terhadap Motivasi Belajar Kompetensi Dasar Sistem Rem Siswa”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan motivasi belajar 

kompetensi dasar sistem rem kelas XI SMK Taruna Bangsa Pati 2013/2014 

dengan peggunaan media audio visual. Berdasarkan hasil analisis data terbukti 

bahwa variabel penggunaan media audio visual berpengaruh positif signifikan 

terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan angka signifikansi 

0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai thitung 12,469. Berdasarkan hasil regresi 

diperoleh persamaan : Y = 0,061 + 0,796X. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi 

belajar siswa dipengaruhi oleh penggunaan media audio visual sebesar 79,6 %, 

sementara 20,4 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. 
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Berdasarkan penelitian relevan di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

media audio visual merupakan media yang efektif dan efisien. Media audio visual 

dapat berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran. Media ini juga tepat apabila 

diterapkan di sekolah, baik di tingkat sekolah dasar maupun tingkat yang lebih 

tinggi. Penelitian-penelitian tersebut dijadikan pedoman bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian eksperimen. Pada penelitian ini, media audio visual 

diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai keefektifan media audio visual terhadap motivasi 

dan hasil belajar mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V 

SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal.  

2.3 Kerangka Berpikir 

Bahasa Indonesia merupakan ilmu  yang mempelajari kebahasaaan. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi siswa. Komunikasi tersebut merupakan komunikasi 

dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik lisan maupun tertulis. 

Pembelajaran bahasa ndonesia juga dirujukan untuk menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya sastra di Indonesia.  

Salah satu ruang lingkup dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah 

mendengarkan atau menyimak. Pembelajaran menyimak merupakan kegiatan 

yang paling banyak dilakukan manusia. Pelajaran bahasa Indonesia dan mata 

pelajaran lainnya disesuaikan dengan karakteristik siswa. Siswa sekolah dasar 

memiliki karakteristik suka bermain, tertarik dengan hal-hal baru, dan masih 

dalam perkembangan operasional konkret.  
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Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar khususnya menyimak harus 

disesuaikan dengan karakteristik siswa, sehingga siswa dapat memahami materi 

dengan mudah. Salah satu caranya yaitu menggunakan media audio visual 

khususnya video. Media audio visual sesuai dengan karakteristik siswa SD yang 

berpikir secara konkret. Pada penelitian ini, akan dibandingkan kelas yang 

menggunakan media audio visual dengan yang menggunakan media visual. 

Kerangka berpikir keefektifan media audio visual terhadap motivasi dan hasil 

belajar mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V SDN Grobog 

Kulon 01 Kabupaten Tegal dapat dibaca pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

Dibelajarkan dengan pem-

belajaran konvensional meng-

gunakan media audio visual. 

Dibelajarkan dengan pem-

belajaran konvensional meng-

gunakan media visual.  

Motivasi dan hasil 

belajar 

Motivasi dan hasil 

belajar 

Efektif tidaknya media audio visual terhadap motivasi dan hasil 

belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita 

anak pada siswa kelas V antara yang menggunakan media audio 

visual dan yang menggunakan media visual. 

 

Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol  

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan (Sugiyono, 2014: 99). Jawaban dikatakan sementara, karena jawaban 

yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

Ho1 : Tidak terdapat perbedaan motivasi belajar dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak 

pada siswa kelas V antara yang menggunakan media audio visual 

dan yang menggunakan media visual. 

Ha1 : Terdapat perbedaan motivasi belajar dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada 

siswa kelas V antara yang menggunakan media audio visual dan 

yang menggunakan media visual. 

Ho2 :  Tidak terdapat perbedaan hasil belajar dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada 

siswa kelas V antara yang menggunakan media audio visual dan 

yang menggunakan media visual. 

Ha2 :  Terdapat perbedaan hasil belajar dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada 

siswa kelas V antara yang menggunakan media audio visual dan 

yang menggunakan media visual. 
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Ho3 : Motivasi belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak pada siswa kelas V yang menggunakan media 

audio visual tidak lebih tinggi dari pada yang menggunakan media 

visual. 

Ha3 : Motivasi belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak pada siswa kelas V yang menggunakan media 

audio visual lebih tinggi dari pada yang menggunakan media visual. 

Ho4 : Hasil belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur 

cerita anak pada siswa kelas V yang menggunakan media audio 

visual tidak lebih tinggi dari pada yang menggunakan media visual. 

Ha4 : Hasil belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur 

cerita anak pada siswa kelas V yang menggunakan media audio 

visual lebih tinggi dari pada yang menggunakan media visual. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan kajian ketiga dalam penelitian ini. Metode 

penelitian merupakan rangkaian cara atau langkah yang digunakan dalam 

melakukan penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, sehingga peneliti dapat 

menentukan jawaban rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Pada bab 

metode penelitian ini akan dijelaskan tentang desain penelitian, variabel 

penelitian, populasi dan sampel, data penelitian, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitan, dan teknik analisis data. Penjelasan selengkapnya yaitu 

sebagai berikut. 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu quasi experimental. Sugiyono (2014: 116) 

menjelasakan bahwa desain ini mempunyai kelas kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang dapat 

memengaruhi pelaksanaan penelitian. Bentuk desain penelitian dari desain quasi 

experimental yang digunakan peneliti yaitu nonequivalent control group design. 

Sugiyono (2014: 118) menyatakan bahwa bentuk desain ini digunakan dalam 

penelitian, karena kelompok eksperimen maupun kontrol tidak dipilih secara 

random. 
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Desain nonequivalent control group design digambarkan sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

O1   =  keadaan awal kelas eksperimen sebelum diberi perlakuan  

O3  = keadaan awal kelas kontrol sebelum diberi perlakuan 

X =  perlakuan yang diberikan, yaitu media audio visual  

O2 =  motivasi dan hasil penilaian kelas eksperimen setelah diberi perlakuan               

O4 =  motivasi dan hasil penilaian kelas kontrol tanpa diberi perlakuan  

(Sugiyono, 2014: 118). 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nonequivalent control 

group design. Desain ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

media audio visual terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas V. Pada desain 

ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol. Kelompok O1 

(kelas eksperimen) diberi perlakuan (X) yaitu pembelajaran konvensional 

menggunakan media audio visual. Kelompok O3 (kelas kontrol) tidak diberi 

perlakuan yaitu pembelajaran konvensional menggunakan media visual.  

Kelas eksperimen dan kontrol mendapat perlakuan yang sama yaitu 

pelaksanaan tes awal. Tes awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal 

kedua kelas tersebut. Menurut Sugiyono (2014: 114), kedua kelompok tersebut 

bisa dijadikan subjek penelitian jika memenuhi syarat, yaitu bila hasil tes awal 

antara kedua kelompok tidak berbeda secara signifikan (O1 = O3). Setelah 

dilakukan tes awal, dilakukan proses belajar mengajar. 

O1     X        O2 

 

O3         O4 
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Proses belajar mengajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak dilaksanakan pada kedua kelas. Pembelajaran di kelas 

eksperimen diberi perlakuan yaitu menggunakan media pembelajaran audio 

visual. Pembelajaran di kelas kontrol tidak diberi perlakuan yaitu menggunakan 

media pembelajaran visual. Setelah siswa melaksanakan proses pembelajaran, 

dilakukan tes akhir. Tes akhir dilakukan pada kedua kelas untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Jadi, pengaruh penggunaan media audio visual terhadap motivasi dan hasil belajar 

siswa kelas V SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal adalah (O2-O1)-(O4-O3). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian eksperimen. Desain yang 

digunakan yaitu desain quasi experimental yang menerapkan bentuk 

nonequivalent control group design. Bentuk desain tersebut dipilih karena peneliti 

tidak dapat mengontrol semua variabel luar yang dapat memengaruhi pelaksanaan 

penelitian. Data penelitian dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. Data 

kuantitatif digunakan untuk menerangkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 63). Riyanto (2011: 

9) dalam Musfiqon (2012: 45) mengatakan bahwa variabel adalah setiap gejala 
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yang menjadi objek penelitian. Setiap gejala yang muncul dan dijadikan objek 

penelitian adalah variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel 

bebas dan terikat. Uraian selengkapnya yaitu sebagai berikut. 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas disebut juga dengan variabel independen. Variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2014: 64). Variabel 

bebas dapat dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi faktor-faktor yang 

diamati oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diamati. 

Melalui variabel bebas ini, dapat diketahui ada tidaknya pengaruh yang muncul 

terhadap variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran audio visual. 

Media tersebut digunakan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak. Media audio visual yang digunakan saat  

pembelajaran akan diteliti apakah media mempengaruhi varibel terikat atau tidak. 

Oleh karena itu, peneliti dapat menentukan hubungan antara variabel bebas dan 

terikat. 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dikenal juga sebagai variabel dependen, konsekuen, dan 

pengaruh. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014: 64). Variabel 

terikat dapat dikatakan sebagai faktor-faktor yang diamati oleh peneliti. Melalui 

variabel terikat ini, dapat diketahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas.  
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Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu motivasi dan hasil belajar. Mata 

pelajaran yang akan diteliti adalah mata pelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. 

Materi difokuskan pada materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada 

siswa kelas V SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal. Motivasi dan hasil belajar 

yang diteliti untuk mengetahui apakah terjadi perubahan setelah digunakannya 

media audio visual setelah pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, 

peneliti dapat menentukan hubungan dan pengaruh yang timbul antara variabel 

bebas dan variabel terikat.  

3.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk yang diberikan kepada peneliti 

tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan 

informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian lain dengan menggunakan variabel yang sama. Melalui informasi 

tersebut, peneliti lain dapat mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran 

terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut. 

3.3.1 Media Audio Visual 

Media audio visual merupakan media yang digunakan untuk menyalurkan 

informasi yang dapat diterima oleh pandangan dan pendengaran. Media audio 

visual mampu menciptakan kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Pada saat kegiatan pembelajaran, media 

audio visual digunakan untuk memutarkan video cerita anak dan menyajikannya 

lebih realistis. Media tersebut juga membantu siswa memahami materi, sehingga 
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pesan dan informasi yang disampaikan dapat dengan mudah diterima oleh siswa. 

Penggunaan media audio visual dalam kegiatan belajar dapat menarik perhatian 

siswa karena menampilkan gambar, suara dan gerak. Gambar yang ditampilkan 

media audio visual merupakan gambar realistik yang dapat mengembangkan daya 

imajinasi dan pikiran siswa.   

3.3.2 Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan seluruh daya penggerak atau dorongan yang berasal 

dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Dorongan tersebut mengakibatkan 

seseorang melakukan  aktivitas atau tindakan untuk memenuhi kebutuhannya dan 

mencapai tujuan tertentu. Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dicapai melalui 

dukungan motivasi belajar yang tinggi. Motivasi belajar mendorong kelangsungan 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dalam kegiatan belajar bahasa 

Indonesia dapat tercapai secara optimal. Melalui penggunaan media audio visual 

dalam kegiatan pembelajaran, peneliti ingin mengetahui tingkat motivasi belajar 

bahasa Indonesia siswa. Pada penelitian ini, indikator penilaian motivasi belajar 

siswa yang terdiri dari delapan indikator, yakni senang mengikuti pelajaran, tekun 

dalam menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan, memiliki minat 

belajar, senang bekerja mandiri, senang berdiskusi dengan teman, tidak 

terpengaruh pendapat orang lain, dan senang memecahkan masalah. 

3.3.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri siswa 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Perubahan tersebut mencakup ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Setelah siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran 
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dengan menggunakan media audio visual, siswa melaksanakan tes hasil belajar. 

Tes hasil belajar pada penelitian ini yakni tes akhir yang dilakukan setelah siswa 

mendapatkan perlakuan. Hasil belajar yang mencakup ranah kognitif ini dapat 

diketahui melalui nilai tes yang diperoleh siswa. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel merupakan subjek yang digunakan sebagai sumber 

data penelitian. Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang besar populasi dan 

penentuan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Populasi yaitu 

keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel yaitu sebagaian atau wakil 

populasi yang diteliti. Jika peneliti akan meneliti seluruh elemen yang terdapat 

dalam wilayah penelitian, maka subjek penelitian yang digunakan adalah 

populasi. Akan tetapi, jika peneliti hanya akan meneliti sebagian dari populasi, 

maka subjek penelitian yang digunakan adalah sampel. Penjelasan selengkapnya 

yaitu sebagai berikut: 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2014: 119). Menurut 

Riduwan (2013: 10), populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian. Pupulasi mencakup seluruh subjek atau objek yang terdapat dalam 

wilayah penelitian. 
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Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas V semester 2 SDN 

Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal tahun ajaran 2015/2016. Jumlah populasi 

Kelas V di SDN Grobog Kulon 01 yaitu 44 siswa. Populasi tersebut terdiri dari 22 

siswa kelas VA sebagai kelas eksperimen dan 22 siswa kelas VB sebagai kelas 

kontrol atau pembanding.   

Penentuan populasi ini didasarkan pada beberapa faktor yaitu (1) keadaan 

lingkungan sosial siswa yang masih dalam satu lingkungan sekolah; (2) guru di 

kedua kelas tersebut memiliki kualifikasi yang sama, yakni berpendidikan terakhir 

S1 pendidikan guru SD dengan status kepegawaian PNS; dan (3) siswa dikedua 

kelas tersebut memiliki kemampuan awal yang sama, yang dibuktikan dengan uji 

kesamaan rata-rata tes awal mata pelajaran bahasa Indonesia materi 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak.  

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2014: 120). Menurut Riduwan (2013: 10), sampel adalah 

bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan 

diteliti. Tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak semua orang atau 

benda akan diteliti, melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang 

mewakilinya.  

Sampel yang diambil dalam penelitian harus benar-benar representatif. Agar 

sampel yang diambil representatif, maka diperlukan teknik sampling. Menurut 

Sugiyono (2014: 121), teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. 

Pada penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan teknik Sampling Jenuh. 
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Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel dan dikenal dengan istilah sensus (Sugiyono, 2014: 

126).  

Jumlah sampel yang diambil menurut Musfiqon (2012: 91) adalah jika 

jumlah populasi kurang dari 100 orang sebaiknya diteliti semua. Oleh karena 

jumlah populasi dari kedua kelas kurang dari 100, maka seluruh kelas VA dan VB 

SDN Grobog Kulon 01 akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Kelas VA 

dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas VB dijadikan sebagai kelas kontrol. 

3.5 Data Penelitian 

Data penelitian merupakan sekumpulan informasi berupa fakta dan angka 

yang digunakan dalam penelitian. Data pada penelitian yang dilakukan di SDN 

Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal terdiri dari sumber data dan jenis data. 

Penjelasannya sebagai berikut: 

3.5.1 Sumber Data 

Arikunto (2013: 172) menyatakan bahwa sumber data dalam penelitian 

adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dapat berupa orang, 

tempat, simbol, gerak, dan sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu 

siswa dan guru kelas VA dan VB SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal.  

Data penelitian yang diperoleh dari siswa berupa nilai angket motivasi dan 

hasil belajar siswa. Nilai angket diperoleh dari pengisian angket motivasi belajar 

bahasa Indonesia oleh siswa kelas V. Nilai hasil belajar diperoleh dari nilai tes 

akhir bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada 
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siswa kelas V. Data penelitian yang diperoleh dari guru berupa keterangan tentang 

permasalahan yang dihadapi pada saat pembelajaran di kelas. Keterangan tersebut 

diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara terhadap guru kelas.  

3.5.2 Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, 

bagan, gambar, dan foto (Sugiyono, 2014: 6). Data kualitatif dalam penelitian ini 

berupa nilai angket motivasi belajar siswa. Nilai angket motivasi belajar diperoleh 

dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Melalui angket, guru 

dapat mengetahui motivasi belajar siswa terhadap bahasa Indonesia.  

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan (Sugiyono, 2014: 6). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil 

belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak. Hasil 

belajar tersebut diperoleh dari nilai hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 

kontrol. Kelas eksperimen yaitu kelas yang mendapatkan perlakuan berupa 

pembelajaran mengunakan media audio visual. Kelas kontrol yaitu kelas yang 

tidak mendapatkan perlakuan berupa media audio visual, melainkan pembelajaran 

menggunakan media visual.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Riduwan, 2013: 69). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, 

dokumentasi, tes, dan kuesioner (angket). Penjelasannya yaitu sebagai berikut: 
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3.6.1 Wawancara  

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Riduwan, 2013: 74). Arikunto 

(2013: 44) menyatakan bahwa wawancara atau interviu (interview) merupakan  

suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari 

responden dengan cara tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam 

wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan 

pertanyaan.  

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu wawancara 

tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2014: 191). 

Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan saja. 

Wawancara tidak terstruktur digunakan pada saat studi pendahuluan untuk 

mendapatkan informasi awal. Informasi awal tersebut berupa jumlah siswa, media 

pembelajaran yang biasa digunakan, dan proses pembelajaran bahasa Indonesia 

yang biasa dilaksanakan guru. Setelah mendapatkan informasi awal, peneliti dapat 

menentukan permasalahan atau variabel yang akan diteliti.  

3.6.2 Dokumentasi  

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2013: 274). Menurut Riduwan (2013: 77), 
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dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan penelitian. 

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi ini digunakan agar 

hasil penelitian akan semakin dapat dipercaya. Data tersebut didukung dengan 

foto, video dan dokumen lainnya.  

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

berbagai data. Data tersebut berupa dokumen seperti silabus pembelajaran 

semester II, daftar nama siswa, dan data nilai siswa kelas VA dan VB semester I 

tahun ajaran 2015/2016 SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal. Foto dan video 

pembelajaran juga digunakan sebagai bukti dilaksanakannya penelitian serta 

sebagai penunjang kegiatan penelitian. 

3.6.3 Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Riduwan, 2013: 76). Menurut 

Indrakusuma (1966) dalam Arikunto (2013: 46), tes adalah suatu alat atau 

prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau 

keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang 

boleh dikatakan tepat dan cepat. Nurgiantoro (2013: 105) mengatakan bahwa tes 

adalah salah satu bentuk pengukuran dan tes “hanyalah” merupakan salah satu 

cara untuk mendapatkan informasi (kompetensi, pengetahuan, keterampilan) 

tentang siswa. 
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Teknik tes digunakan peneliti untuk memperoleh data hasil belajar siswa 

kelas V SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal pada pembelajaran bahasa 

Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak. Tes pada penelitian ini 

bertujuan untuk mengukur hasil belajar dari masing-masing kelompok. Tes 

dilaksanakan pada saat pemberian evaluasi. Bentuk tes yang diberikan pada 

penelitian ini berupa tes pilihan ganda. Peneliti menggunakan jenis tes pilihan 

ganda karena penilaiannya bersifat objektif.  

Nurgiantoro (2013: 122) menjelaskan bahwa tes objektif disebut juga 

sebagai tes jawab singkat. Sesuai dengan namanya, tes jawab singkat menuntut 

siswa hanya dengan memberikan jawaban singkat. Tes jawab singkat bahkan 

hanya dengan memilih kode-kode tertentu yang mewakili alternatif jawaban yang 

telah disediakan. Memilih kode-kode tertentu tersebut dilakukan dengan 

memberikan tanda silang, melingkari, atau menghitamkan opsi jawaban yang 

dipilih. Jawaban terhadap tes objektif bersifat pasti dan dikhotomis, hanya ada 

satu kemungkinan jawaban yang benar. Jawaban siswa yang benar terhadap suatu 

butir soal, akan dinyatakan benar oleh korektor, entah siapapun korektornya. 

Dengan demikian, dengan mudah dan pasti terjadi kesepakatan diantara para 

korektor tentang jawaban yang benar. Hasil pekerjaan siswa diperiksa oleh siapa 

pun dan kapan pun akan menghasilkan skor yang kurang lebih sama.  

3.6.4 Kuesioner (Angket)  

Kuesioner (Questionair) juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya, 

kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan 

diukur (responden) (Arikunto: 2015: 42). Sugiyono (2014: 193) menyebutkan 
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bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk menjawabnya. Nurgiantoro (2013: 91) mengatakan bahwa kuesioner atau 

angket merupakan serangkaian (daftar) pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada 

siswa (dalam penelitian: responden) mengenai masalah-masalah tertentu yang 

bertujuan untuk mengetahui tanggapan dari siswa (responden) tersebut.  

Tujuan penyebaran angket ini ialah untuk mencari informasi yang lengkap 

mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden 

memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan. Di samping itu, 

responden mengetahui informasi tertentu yang diminta (Riduwan, 2013: 71). 

Dalam penelitian ini, angket digunakan oleh peneliti untuk mengetahui seberapa 

tinggi motivasi belajar siswa kelas V SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal 

terhadap pembelajaran menggunakan media audio visual.  

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam ataupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2014: 148). Riduwan (2013: 69) 

menyatakan bahwa instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih 

dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan mudah. Riduwan (2012, 78) juga mengemukakan 

bahwa instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan 

diteliti. Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, 

dokumen, tes, dan angket. Penjelasan selengkapnya yaitu sebagai berikut: 
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3.7.1 Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitian 

ini berbentuk pedoman wawancara tidak terstruktur. Sugiyono (2014: 318) 

menyatakan bahwa dalam teknik wawancara tidak terstruktur, pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan tentang kegiatan 

pembelajaran dan permasalahan dalam pembelajaran di sekolah dasar.  

Pedoman wawancara tidak terstruktur digunakan untuk mendapatkan 

informasi awal tentang berbagai permasalahan yang ada. Kegiatan wawancara 

dilakukan dengan guru kelas V SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal. Melalui 

kegiatan wawancara peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan yang 

akan diteliti. Pedoman wawancara tidak terstruktur selengkapnya dapat dibaca 

pada lampiran 4. 

3.7.2 Dokumen 

Sugiyono (2014: 327) mengatakaan bahwa dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam penelitian ini berupa 

silabus pembelajaran, daftar nama siswa, dan nilai akhir semester gasal siswa 

kelas V tahun ajaran 2015/2016 di SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal. 

Hasil penelitian akan semakin kredibel/dapat dipercaya apabila didukung 

oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2014: 

328). Oleh karena itu, peneliti juga mengambil foto dan video pada saat 

dilaksanakannya penelitian. Foto dan video tersebut sebagai bukti pelaksanaan 



79 
 

 

penelitian dan diambil menggunakan alat perekam. Untuk mengambil foto peneliti 

menggunakan kamera saku, sedangkan untuk merekam video pembelajaran 

peneliti menggunakan handphone. 

3.7.3 Soal Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2013: 193). Dalam 

penelitian ini tes berfungsi untuk mengukur kemampuan subjek penelitian yakni 

kemampuan siswa.  

Tes dalam penelitian ini terbagi menjadi tes awal dan tes akhir. Tes awal 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan dilakukan sebelum 

mendapatkan perlakuan. Jika hasil tes menunjukkan hasil yang relatif sama antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol maka penelitian dapat dilanjutkan. Tes akhir 

dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa. Tes akhir dilaksanakan pada kelas 

eksperimen dan kontrol setelah kedua kelas melaksanakan pembelajaran bahasa 

Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak.  

Tes yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini berbentuk 

pilihan ganda. Menurut Arikunto (2012: 183), tes bentuk pilihan ganda 

merupakan bentuk tes objektif yang paling banyak digunakan, karena banyak 

materi yang dapat dicakup. Melalui tes pilihan ganda, siswa tinggal memilih satu 

dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Kemungkinan 

jawaban pada tes pilihan ganda terdiri atas satu jawaban yang benar atau kunci 

jawaban dan beberapa jawaban pengecoh.  
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Nurgiantoro (2013: 361) menjelaskan bahwa tes kompetensi menyimak 

mengukur kemampuan menyimak siswa dengan cara memilih jawaban yang telah 

disediakan. Apa pun jenis wacana yang diujikan dan bagaimanapun cara 

menyajikannya, kerja siswa dalam menjawab soal adalah dengan memilih opsi 

jawaban. Dalam tes jenis ini, siswa hanya dituntut menyimak dengan baik wacana 

yang akan diperdengarkan. Setelah siswa menyimak kemudian siswa memilih 

atau merespon soal-soal yang diajukan berkaitan dengan pesan yang terkandung 

dalam wacana. Soal yang dibuat dapat bervariasi tingkat kesulitannya tergantung 

tingkat kesulitan wacana dan kompleksitas soal yang bersangkutan.  

Pembuatan soal-soal pilihan ganda didasarkan pada kompetensi dasar materi 

yang diajarkan. Kompetensi dasar kemudian dijabarkan menjadi indikator soal 

dalam bentuk kisi-kisi soal. Indikator soal yang dibuat disesuaikan dengan silabus 

utuh dan silabus pembelajaran bahasa Indonesia kelas V materi mengidentifikasi 

unsur-unsur cerita anak. Silabus utuh, silabus pengembangan, dan indikator soal 

dapat dibaca pada lampiran 6, 7, dan 8. 

Soal pilihan ganda yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 20 butir. 

Untuk mengantisipasi soal yang tidak valid dan tidak reliabel setelah dilakukan uji 

coba, soal diparalelkan menjadi 60 butir soal. Soal-soal tersebut diparalelkan 

setara tingkat kesukaran dan cakupan materinya. Kisi-kisi soal dan soal uji coba 

dapat dibaca pada lampiran 17 dan 18. 

Soal uji coba yang telah disusun, terlebih dahulu diujicobakan pada siswa di 

luar sampel penelitian sebelum digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Uji 

coba soal dilaksanakan di kelas V SDN Grobog Kulon 03 Kabupaten Tegal. 

Jumlah siswa yang mengerjakan soal uji coba sebanyak 40 orang siswa.   
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Sebelum diujicobakan kepada siswa kelas V SDN Grobog Kulon 03 

Kabupaten Tegal, soal terlebih dahulu ditelaah oleh tim ahli untuk diuji validitas 

logisnya. Setelah tim ahli memberikan saran dan perbaikan, peneliti melakukan 

uji coba soal kepada siswa kelas V SDN Grobog Kulon 03 Kabupaten Tegal. 

Setelah data hasil uji coba diperoleh, kemudian dilaksanakan uji prasyarat 

instrumen. Soal-soal tes harus memenuhi syarat-syarat sebagai instrumen 

penelitian, yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal. 

Penjelasan selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

3.7.3.1 Validitas 

Validitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah alat ukur untuk 

mengukur secara tepat keadaan yang akan diukur (Purwanto, 2013: 62). Arikunto 

(2013: 211) menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Menurut Arikunto 

(2015: 80), validitas sebuah tes dapat diketahui dari hasil uji pemikiran dan hasil 

pengalaman. Hal yang pertama akan diperoleh validitas logis dan hal yang kedua 

diperoleh validitas empiris. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berdasarkan 

hasil uji pemikiran akan diperoleh validitas logis dan hasil uji pengalaman akan 

diperoleh validitas empiris. Uji validitas yang akan dilakukan yakni uji validitas 

logis dan empiris.  

3.7.3.1.1 Validitas Logis 

Validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi 

instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran 

(Arikunto, 2015: 80). Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh 

sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Sebuah tes dikatakan 
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memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar 

dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Tes dikatakan memiliki validitas 

kontruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap 

aspek berpikir.  

Pengujian validitas logis dilakukan dengan cara menilai kesesuaian butir-

butir soal dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Proses pengujian validitas logis 

dilakukan oleh penilai ahli dibidangnya, dengan menggunakan lembar penilaian 

validitas logis. Proses pengujian tersebut melibatkan dua penilai ahli yaitu Drs. 

Suwandi, M.Pd (dosen pembimbing 1) dan Tasripin, S.Pd.SD (Guru kelas V SDN 

Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal). Lembar telaah validitas logis dari para ahli 

dapat dibaca pada lampiran 21 dan 22. 

3.7.3.1.2 Validitas Empiris 

Untuk mengetahui validitas instrumen, peneliti perlu melakukan uji coba 

instrumen. Sebuah instrumen penelitian dikatakan memiliki validitas, apabila 

sudah diuji dari pengalaman (Arikunto, 2015: 81). Peneliti kemudian melakukan 

uji coba instrumen untuk mengetahui validitasnya. Setelah data hasil uji coba 

didapat dan ditabulasikan, selanjutnya pengujian validitas dilakukan dengan 

analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan 

menggunakan rumus Pearson Product Moment (Riduwan, 2013: 98)  

Untuk mempermudah perhitungan, pengujian validitas ini menggunakan 

bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20. Menu 

yang digunakan yaitu Analyze – Correlate – Bivariate. Pengambilan keputusan 

pada uji validitas dilakukan dengan batasan rtabel dan signifikansi 0,05. Jika nilai 

korelasi lebih besar dari batasan yang ditentukan, maka item valid, sedangkan jika 
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kurang dari batasan yang ditentukan, maka item tidak valid (Riduwan, 2013: 98). 

Rekap data hasil uji validitas soal tes uji coba dapat dibaca pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Soal Tes Uji Coba 

rtabel= 0,312; Taraf Signifikansi 0,05 dan n = 40 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlation 
Validitas 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlation 
Validitas 

No 1 0,509 Valid No 31 0,413 Valid 

No 2 0,671 Valid No 32 0,464 Valid 

No 3 0,479 Valid No 33 0,390 Valid 

No 4 0,523 Valid No 34 0,406 Valid 

No 5 0,509 Valid No 35 0,104 Tidak Valid 

No 6 0,135 Tidak Valid No 36 0,073 Tidak Valid 

No 7 0,156 Tidak Valid No 37 0,494 Valid 

No 8 0,671 Valid No 38 0,132 Tidak Valid 

No 9 0,413 Valid No 39 -0,367 Tidak Valid 

No 10 0,490 Valid No 40 0,373 Valid 

No 11 0,479 Valid No 41 0,313 Valid 

No 12 0,509 Valid No 42 0,627 Valid 

No 13 0,671 Valid No 43 0,548 Valid 

No 14 0,329 Valid No 44 0,382 Valid 

No 15 0,024 Tidak Valid No 45 0,233 Tidak Valid 

No 16 0,125 Tidak Valid No 46 0,008 Tidak Valid 

No 17 0,523 Valid No 47 0,043 Tidak Valid 

No 18 0,671 Valid No 48 -0,170 Tidak Valid 

No 19 0,449 Valid No 49 0,413 Valid 

No 20 0,534 Valid No 50 -0,139 Tidak Valid 

No 21 0,490 Valid No 51 0,462 Valid 

No 22 0,464 Valid No 52 -0,057 Tidak Valid 

No 23 0,276 Tidak Valid No 53 0,268 Tidak Valid 

No 24 0,146 Tidak Valid No 54 0,189 Tidak Valid 

No 25 0,329 Valid No 55 0,494 Valid 

No 26 0,449 Valid No 56 0,627 Valid 

No 27 0,604 Valid No 57 0,367 Valid 

No 28 0,216 Tidak Valid No 58 0,382 Valid 

No 29 0,313 Valid No 59 0,031 Tidak Valid 

No 30 -0,013 Tidak Valid No 60 0,072 Tidak Valid 

 

Berdasarkan tabel 3.1, diketahui bahwa terdapat 38 butir soal yang valid dan 

22 butir soal yang tidak valid. Butir soal yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27,29, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 

42, 43, 44, 49, 51, 55, 56, 57, dan 58. Butir soal yang valid digunakan sebagai 
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instrumen penelitian, karena sudah mewakili semua indikator soal. Hasil 

pengujian validitas soal selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 27. 

3.7.3.2 Reliabilitas 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam 

menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapan pun alat penilaian tersebut digunakan 

akan memberikan hasil yang relatif sama (Sudjana, 2014: 16). Menurut Purwanto 

(2013: 62), reliabilitas berhubungan dengan dapat dipercayanya instrumen. 

Instrumen dapat dipercaya apabila memberikan hasil pengukuran yang relatif 

stabil dan konsisten. Stabilitas dan konsistensi berhubungan dengan kecermatan/ 

akurasi tes hasil belajar dalam melakukan pengukuran. Pengujian reliabilitas suatu 

instrumen bertujuan untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian, sehingga 

dapat dipercaya untuk digunakan dalam suatu penelitian. Pengujian reliabilitas 

menggunakan alat tes yang berupa soal pilihan ganda dengan empat alternatif 

jawaban, 

Berdasarkan hasil penghitungan validitas, diperoleh 38 butir soal yang valid, 

yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 

27,29, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 51, 55, 56, 57, dan 58. Semua 

item yang valid tersebut kemudian dihitung indeks reliabilitasnya dengan 

menggunakan reliability analysis.  

Untuk mengujian reliabilitas instrumen pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha pada program SPSS versi 20. Menu 

yang digunakan untuk mencari reliabilitas pada SPSS 20 yaitu Analyze – Scale – 

Reliability Analysis. Untuk menentukan suatu instrumen reliabel atau tidak maka 
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bisa menggunakan batas nilai Alpha 0,6. Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno 

(2012: 187), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat 

diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. Hasil uji reliabilitas selengkapnya dapat 

dibaca pada lampiran 28. Data hasil perhitungan reliabilitas soal secara 

keseluruhan dapat dibaca pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,914 38 

 

Berdasarkan tabel 3.2, diketahui bahwa, sehingga semua butir soal yang 

valid dinyatakan reliabel. Mengacu pada pendapat Sekaran (1992), nilai 

reliabilitas pada tabel lebih dari 0,8 berarti tingkat keajegan soal tersebut bernilai 

baik (Priyatno, 2012: 187). 

3.7.3.3 Tingkat Kesukaran 

Sudjana (2009: 135) mengatakan bahwa menganalisis tingkat kesukaran 

soal artinya mengkaji soal-soal tes dari segi kesulitannya, sehingga dapat 

diperoleh soal-soal mana yang termsuk mudah, sedang, dan sulit. Tingkat 

kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam 

menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal. Kriteria soal 

yang termasuk mudah, sedang, dan sukar harus berada pada proporsi yang 

seimbang, sehingga soal dapat dikatakan baik. Perbandingan antara soal mudah-

sedang-sukar bisa dibuat 3-5-2 yang berarti 30% soal kategori mudah, 50% soal 

kategori sedang, dan 20% soal kategori sukar (Sudjana, 2009: 135-6).  
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Arikunto (2015: 222-3) menjelaskan bahwa bilangan yang menunjukkan 

sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. Besarnya indeks 

kesukaran yaitu antara 0,00 sampai dengan 1,0. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 

menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan 

bahwa soal itu terlalu mudah. Simbol indeks kesukaran yaitu P yang diperoleh 

dari rumus berikut: 

  
 

  
 

Keterangan: 

p  = indeks kesukaran  

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS  = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Setelah didapatkan besarnya nilai P, keputusan taraf kesukaran soal dapat 

diketahui melalui klasifikasi berikut: 

Soal dengan P = 0,00 – 0,30 adalah soal sukar 

Soal dengan P = 0,31 – 0,70 adalah soal sedang  

Soal dengan P = 0,71 – 1,00 adalah soal mudah 

(Arikunto, 2015: 225). 

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi 

kelengkapan taraf kesukaran yang ditentukan, yaitu soal mudah, sedang, dan 

sukar. Pengujian tingkat kesukaran dilakukan dengan membandingkan banyaknya 

siswa yang menjawab soal benar pada setiap butir soal dibanding dengan jumlah 

peserta tes. Data hasil perhitungan manual uji tingkat kesukaran soal uji coba 

dapat dibaca pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Hasil Pengujian Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

Kriteria Nomor Soal Jumlah 

Mudah  1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 29, 31, 41, 56, 

57, dan 58 

18 

Sedang  3, 11, 19, 21, 22, 26, 27, 32, 34, 37, 40, 42, 49, dan 55 14 

Sukar 10, 20, 33, 43, 44, dan 51 6 

 

Berdasarkan tabel 3.3, diketahui bahwa soal yang valid dan reliabel dengan 

tingkat kesukaran mudah yaitu nomor 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 29, 

31, 41, 56, 57, dan 58; sedang yaitu nomor 3, 11, 19, 21, 22, 26, 27, 32, 34, 37, 

40, 42, 49, dan 55; dan sukar yaitu nomor 10, 20, 33, 43, 44, dan 51. Hasil 

pengujian tingkat kesukaran soal uji coba selengkapnya dapat dibaca pada 

lampiran 29. 

3.7.3.4 Daya Beda Soal 

Menganalisis daya beda soal adalah mengkaji butir-butir soal dengan tujuan 

untuk mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong 

mampu (tinggi prestasinya) dengan siswa yang tergolong kurang atau lemah 

prestasinya (Sudjana, 2009: 141). Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu 

soal untuk membedakan antara antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Angka yang menunjukkan 

besarnya daya pembeda disebut indeks  diskriminasi, disingkat D (d besar) 

(Arikunto, 2015: 226). Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi yaitu : 

   
  
  
 
  
  
       

Keterangan:  

D =  indeks diskriminasi  

J = jumlah peserta tes 
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JA = banyak peserta kelompok atas 

JB =  banyak peserta kelompok bawah 

BA =  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB =  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

PA =  proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB =  proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto, 2015: 228-9) 

Klasifikasi daya pembeda (Arikunto 2015: 232) sebagai berikut: 

D =  0,00 - 0,20 = jelek (poor) 

D =  0,21 - 0,40 = cukup (satisfactory) 

D =  0,41 - 0,70 = baik (good) 

D =  0,71 - 1,00 = baik sekali (excellent) 

D = negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai 

nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. 

Sebelum menganalisis daya beda soal, terlebih dahulu kelompok siswa 

dibagi menjadi dua sesuai jumlah skor atau jawaban benar yang didapat. 

Kelompok siswa dibagi menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Pengujian 

daya beda diperoleh dari hasil perhitungan jumlah jawaban benar pada kelompok 

atas dibanding jumlah siswa pada kelompok aras (PA), dikurangi hasil jumlah 

jawaban benar pada kelompok bawah dibanding jumlah siswa pada kelompok 

bawah (PB). Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh soal dengan kategori 

jelek, cukup, baik, dan baik sekali. Soal yang digunakan dalam penelitian yaitu 

soal dengan kategori cukup, baik, dan baik sekali. Data perhitungan manual uji 

daya beda soal uji coba dapat dibaca pada tabel 3.4. 
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Tabel 3.4. Hasil Analisis Daya Beda Soal Uji Coba 

Kriteria No Soal Jumlah 

Jelek 1, 4, 5, 12, 14, 17, 25, 29, dan 57 9 

Cukup 3, 9, 11, 19, 26, 31, 34, 40, dan 49 9 

Baik 
2, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 27, 32, 33, 

37, 41, 42, 44, 51, 55, 56, dan 58 19 

Baik sekali 43 1 

 

Berdasarkan penghitungan pengujian daya beda soal secara manual pada 

tabel 3.4, diketahui bahwa dari 38 butir soal yang valid dan reliabel, terdapat 1 

butir soal baik sekali, 19 butir soal baik, 9 butir soal cukup, dan 9 butir soal jelek. 

Soal yang mempunyai kriteria baik sekali yaitu nomor 43. Soal yang mempunyai 

kriteria baik yaitu nomor 2, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 27, 32, 33, 37, 41, 42, 44, 51, 

55, 56, dan 58. Soal yang mempunyai kriteria cukup yaitu nomor 3, 9, 11, 19, 26, 

31, 34, 40, dan 49. Soal yang mempunyai kriteria jelek yaitu nomor 1, 4, 5, 12, 

14, 17, 25, 29, dan 57. Hasil pengujian daya beda soal uji coba selengkapnya 

dapat dibaca pada lampiran 30. 

Berdasarkan analisis uji coba instrumen soal tes, dapat disimpulkan bahwa 

soal yang memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian 

adalah sejumlah 29 butir. Soal-soal tersebut telah memenuhi syarat karena telah 

valid, reliabel, memenuhi kriteria mudah, sedang, sukar, dan memiliki daya beda 

cukup, baik, dan baik sekali. Soal yang akan dijadikan soal tes awal dan akhir 

dikedua kelas terdapat 20 butir soal. Tes awal dilaksanakan sebelum pembelajaran 

bahasa Indonesia menganalisis unsur-unsur cerita anak. Tes akhir dilakukan 

setelah materi pelajaran selesai disampaikan. Soal-soal yang digunakan sebagai 

soal tes awal dan akhir dapat dibaca pada lampiran 34. 
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3.7.4 Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-

hal yang ia ketahui (Arikunto, 2013: 194). Kuesioner atau angket digunakan 

peneliti untuk mengukur motivasi belajar siswa kelas V terhadap mata pelajaran 

bahasa Indonesia. Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket 

tertutup. Angket tertutup yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya 

sehingga responden tinggal memilih (Arikunto, 2013: 195). Alternatif jawaban 

yang disediakan peneliti untuk dijawab responden berjumlah 4 pilihan jawaban.  

Penulisan angket dimulai dengan dengan merumuskan definisi konsep dan 

definisi operasional tentang motivasi belajar. Langkah selanjutnya yaitu 

menentukan dimensi (hal-hal pokok yang menjadi pusat tinjauan teori motivasi 

belajar), menentukan indikator (uraian/rincian dimensi yang akan diukur), dan 

menuliskan butir soal berdasarkan indikatornya. Dari tiap indikator dikembangkan 

menjadi butir-butir pernyataan positif dan negatif.  

Jumlah peryataan yang disusun untuk mengungkapkan motivasi belajar 

siswa sebanyak 20 butir pernyataan. Untuk mengantisipasi butir pernyataan yang 

tidak valid dan tidak reliabel setelah dilakukan uji coba, butir pernyataan angket 

diparalelkan menjadi 52 butir. Kisi-kisi dan butir pernyataan angket motivasi uji 

coba selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 13 dan 14. 

Sebelum diujicobakan kepada siswa kelas V SDN Grobog Kulon 03 

Kabupaten Tegal, butir pernyataan angket terlebih dahulu ditelaah oleh tim ahli 

untuk diuji validitas logisnya. Setelah tim ahli memberikan saran dan perbaikan, 

peneliti melakukan uji coba angket kepada siswa kelas V SDN Grobog Kulon 03 
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Kabupaten Tegal. Instrumen angket pada penelitian ini membutuhkan pengujiar 

agar data yang diperoleh benar-benar valid atau tidak diragukan lagi 

kebenarannya. Uji coba instrumen yang dilakukan yaitu validitas dan reliabilitas. 

Uraian selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

3.7.4.1 Validitas 

Validitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah alat ukur untuk 

mengukur secara tepat keadaan yang akan diukur (Purwanto, 2013: 62). Arikunto 

(2013: 211) menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. 

Menurut Arikunto (2015: 80), validitas sebuah tes dapat diketahui dari hasil 

uji pemikiran dan hasil pengalaman. Hal yang pertama akan diperoleh validitas 

logis dan hal yang kedua diperoleh validitas empiris. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa berdasarkan hasil uji pemikiran akan diperoleh validitas logis dan hasil uji 

pengalaman akan diperoleh validitas empiris. Uji validitas yang akan dilakukan 

yakni uji validitas logis dan empiris.  

3.7.4.1.1 Validitas Logis  

Validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi 

instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran 

(Arikunto, 2015: 80). Validitas logis dilakukan terlebih dahulu sebelum instrumen 

angket diujicobakan pada siswa.  

Pengujian validitas logis dilakukan dengan cara menilai kesesuaian butir-

butir pernyataan dalam instrumen dengan kisi-kisi indikator dalam instrumen 

yang telah dibuat sebelumnya. Proses pengujian validitas logis dilakukan oleh 
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penilai ahli dibidangnya, menggunakan lembar penilaian validitas angket. Proses 

pengujian tersebut dilakukan oleh Drs. Suwandi, M.Pd (dosen pembimbing 1). 

Setelah instrumen angket dinilai dan dinyatakan layak diujicobakan, selanjutnya 

dilakukan uji coba angket kepada siswa kelas V SDN Grobog Kulon 03 

Kabupaten Tegal sejumlah 40 siswa. Lembar telaah validitas logis dari para ahli 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 15 dan 16. 

3.7.4.1.2 Validitas Empiris 

Pengujian validitas instrumen angket pada penelitian ini menggunakan uji 

validitas butir-butir pernyataan angket. Untuk menguji validitas setiap butir, maka 

skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total 

(Arikunto 2013: 219-220). Peneliti melakukan uji coba instrumen angket untuk 

mengetahui validitasnya. Setelah data hasil uji coba didapat dan ditabulasikan, 

maka pengujian validitas dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan 

mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan menggunakan rumus 

Pearson Product Moment (Riduwan, 2013: 98) 

Untuk mempermudah perhitungan pengujian validitas instrumen angket, 

peneliti menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Menu yang digunakan 

untuk mencari validitas dalam SPSS 20 yaitu Analyze – Correlate – Bivarate. 

Pengambilan keputusan pada uji validitas dilakukan dengan batasan rtabel dengan 

signifikansi 0,05. Jika nilai korelasi lebih besar dari batasan yang ditentukan, 

maka item valid, sedangkan jika kurang dari batasan yang ditentukan, maka item 

tidak valid (Riduwan, 2013: 98). Rekap data hasil perhitungan uji validitas angket 

dapat dibaca pada tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Angket Motivasi 

rtabel= 0,312; Taraf Signifikansi 0,05 dan n = 40 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlation 
Validitas 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlation 
Validitas 

No 1 0,169 Tidak Valid No 27 0,127 Tidak Valid 

No 2 0,089 Tidak Valid No 28 0,224 Tidak Valid 

No 3 0,069 Tidak Valid No 29 0,265 Tidak Valid 

No 4 0,235 Tidak Valid No 30 0,310 Tidak Valid 

No 5 0,387 Valid No 31 0,502 Valid 

No 6 0,344 Valid No 32 0,168 Tidak Valid 

No 7 0,167 Tidak Valid No 33 0,585 Valid 

No 8 0,261 Tidak Valid No 34 0,318 Valid 

No 9 0,191 Tidak Valid No 35 0,380 Valid 

No 10 0,501 Valid No 36 0,290 Tidak Valid 

No 11 0,349 Valid No 37 0,294 Tidak Valid 

No 12 0,275 Tidak Valid No 38 0,366 Valid 

No 13 -0,253 Tidak Valid No 39 0,408 Valid 

No 14 -0,104 Tidak Valid No 40 0,090 Tidak Valid 

No 15 0,229 Tidak Valid No 41 0,358 Valid 

No 16 0,330 Valid No 42 0,568 Valid 

No 17 0,204 Tidak Valid No 43 0,083 Tidak Valid 

No 18 0,409 Valid No 44 0,370 Valid 

No 19 0,075 Tidak Valid No 45 -0,035 Tidak Valid 

No 20 0,329 Valid No 46 0,309 Tidak Valid 

No 21 0,395 Valid No 47 -0,126 Tidak Valid 

No 22 0,292 Tidak Valid No 48 0,554 Valid 

No 23 0,292 Tidak Valid No 49 0,131 Tidak Valid 

No 24 0,303 Tidak Valid No 50 0,503 Valid 

No 25 0,488 Valid No 51 0,144 Tidak Valid 

No 26 0,325 Valid No 52 0,098 Tidak Valid 

 

Berdasarkan tabel 3.5, diketahui bahwa ada 21 butir pernyataan yang valid 

dan 31 butir pernyataan yang tidak valid. Butir pernyataan angket yang valid yaitu 

nomor 5, 6, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 48, 

dan 50. Butir pernyataan yang valid digunakan sebagai instrumen penelitian, 

karena sudah mewakili semua indikator pernyataan angket. Hasil pengujian 

validitas butir pernyataan angket motivasi belajar sisw selengkapnya dapat dibaca 

pada lampiran 24. 
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3.7.4.2 Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap (Arikunto 2015: 100). Menurut Sudjana (2014: 16) 

reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam 

menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapan pun alat penilaian tersebut digunakan 

akan memberikan hasil yang relatif sama. 

Purwanto (2013: 62) mengatakan bahwa reliabilitas ber-hubungan dengan 

dapat dipercayanya instrumen. Instrumen dapat dipercaya apabila memberikan 

hasil pengukuran yang relatif stabil dan konsisten. Stabilitas dan konsistensi 

berhubungan dengan kecermatan/akurasi tes hasil belajar dalam melakukan 

pengukuran. Pengujian reliabilitas suatu instrumen bertujuan untuk mengukur 

konsistensi instrumen penelitian, sehingga dapat dipercaya untuk digunakan 

dalam suatu penelitian. Pengujian reliabilitas menggunakan alat tes yang berupa 

soal angket dengan 4 alternatif jawaban. 

Berdasarkan hasil pengujian validitas butir pernyataan angket, diperoleh 21 

butir pernyataan yang valid,  yaitu nomor 5, 6, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 31, 

33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 48, dan 50. Semua item yang valid tersebut 

kemudian dihitung indeks reliabilitasnya dengan menggunakan reliability 

analysis.  

Untuk menguji reliabilitas instrumen, peneliti menggunakan Cronbach’s 

Alpha pada program SPSS versi 20, yaitu menu Analyze – Scale – Reliability 

Analysis. Sebelum melakukan perhitungan dengan menu tersebut, data yang 

dimasukan harus dipastikan hanya data item yang valid saja. Untuk menentukan 
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suatu instrumen reliabel atau tidak maka bisa menggunakan batas nilai Alpha 0,6. 

Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno (2012: 187), reliabilitas kurang dari 0,6 

adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. 

Hasil uji reliabilitas tiap butir soal setelah data dihitung menggunakan SPSS 20 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 25. Data hasil perhitungan reliabilitas 

butir pernyataan angket secara keseluruhan dapat dibaca pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Angket 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,802 21 

 

Berdasarkan tabel 3.6, diketahui bahwa nilai Chonbach’s Alpha sebesar 

0,802, sehingga semua butir soal yang valid dinyatakan reliabel. Mengacu pada 

pendapat Sekaran (1992), nilai reliabilitas pada tabel lebih dari 0,8 berarti tingkat 

keajegan butir pernyataan angket tersebut bernilai baik (Priyatno, 2012: 187). 

3.8 Teknik Analisis Data 

Setelah data-data dalam penelitian ini terkumpul, langkah selanjutnya yaitu 

menganalisis data. Sugiyono (2014: 199) menjelaskan bahwa kegiatan analisis 

data adalah kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan. Dalam proses menganalisis data terdapat berbagai teknik 

analisis data yang digunakan.  
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Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi dua tahap, yaitu analisis 

tahap awal dan analisis tahap akhir. Analisis tahap awal dilakukan sebelum 

penelitian dilaksanakan, tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan awal 

antara kelompok eksperimen dan kontrol. Analisis awal juga bertujuan untuk 

mengetahui apakah kedua kelompok memiliki kesamaan varians atau tidak.  

Selain itu, melalui analisis awal peneliti dapat mengetahui apakah kedua kelas 

memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan atau tidak. Analisis tahap akhir 

dilakukan setelah penelitian dilaksanakan. Tujuannya untuk menguji hipotesis. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif data dan 

analisis data hasil penelitian. Penjelasan selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

3.8.1 Deskriptif Data 

Deskripsi data merupakan gambaran umum yang menyajikan penyebaran 

data hasil penelitian yang diperoleh sehingga mudah dipahami. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, 

bagan, gambar, dan foto. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau 

data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2013: 6).  

Data kualitatif berupa nilai pengamatan media audio visual dan nilai angket 

motivasi belajar siswa. Data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa. Nilai hasil 

belajar diperoleh setelah pembelajaran bahasa Indonesia materi mengidentifikasi 

unsur-unsur cerita. Deskripsi data dalam penelitian ini terdiri dari data media 

audio visual, motivasi, dan hasil belajar. Penjelasan selengkapnya yaitu sebagai 

berikut. 
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3.8.1.1 Data Media Audio Visual 

Proses pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan media pembelajaran 

audio visual. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti berperan sebagai guru. 

Pembelajaran menggunakan audio visual harus diterapkan sesuai dengan prosedur 

yang telah ditentukan. Dengan memperhatikan dan melaksanakan komponen-

komponen tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pembelajaran menggunakan 

media audio visual benar-benar dilaksanakan.  

Peneliti menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan media audio visual untuk melihat apakah pembelajaran 

yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau tidak. Pengamatan dilakukan oleh 

guru kelas pada kelas eksperimen. Pengamatan dilakukan untuk mengecek 

kesesuaian pelaksanaan pembelajaran menggunakan media audio visual pada 

setiap pertemuan pembelajaran. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila langkah-

langkah yang terdapat pada deskriptor lembar pengamatan telah dilaksanakan 

dalam kegiatan pembelajaran, khususnya bagian inti (eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi). Selanjutnya, nilai hasil pengamatan disajikan dalam bentuk skor 

penggunaan media audio visual. Setelah dilakukan analisis skor pembelajaran 

menggunakan media audio visual dengan rumus sebagai berikut:  

Skor  
Skor yang diperoleh

Skor maksimal
 x 100   

3.8.1.2 Data Motivasi Belajar Bahasa Indonesia 

Data variabel motivasi belajar siswa merupakan data yang diperoleh dari 

hasil pengamatan motivasi hasil belajar menggunakan angket motivasi belajar 

siswa. Analisis dilaksanakan menggunakan statistik deskriptif. Termasuk dalam 
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statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram 

lingkaran, pictogram, mean, median, modus, persentase, dan lain-lain (Sugiyono 

2014: 200). Penyajian data motivasi belajar dalam penelitian ini menggunakan 

tabel dan persentase. Dalam analisis deskriptif ini, perhitungan yang digunakan 

untuk mengetahui tingkat persentase skor jawaban masing-masing butir 

pernyataan ialah rumus deskriptif persentase. 

Untuk nilai hasil angket motivasi belajar siswa akan disajikan data berupa 

hasil penskoran nilai motivasi belajar siswa. Setelah dilakukan analisis skor 

motivasi belajar untuk masing-masing siswa, skor tersebut diterjemahkan dalam 

persentase motivasi belajar siswa. Kemudian persentase motivasi belajar siswa 

diakumulasikan dari seluruh pertemuan pembelajaran. Setelah itu, dibuat rata-rata 

persentase belajar siswa untuk mengetahui rata-rata nilai motivasi belajar siswa 

secara keseluruhan. Rata-rata motivasi belajar siswa kelas eksperimen kemudian 

dibandingkan dengan rata-rata motivasi belajar siswa kelas kontrol.  

3.8.1.3 Data Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

Data variabel hasil belajar merupakan data yang diperoleh dari hasil tes 

akhir siswa. Tes akhir dilakukan setelah siswa melaksanakan pembelajaran bahasa 

Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita. Pelaksanaan tes ini 

menggunakan lembar tes pilihan ganda.  

Analisis dilaksanakan dengan menggunakan statistikas deskriptif. Termasuk 

dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, 

diagram lingkaran, pictogram, mean, median, modus, persentase, dan lain-lain 

(Sugiyono, 2013: 200). Penyajian data hasil belajar dalam penelitian ini 
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menggunakan tabel dan diagram. Tabel digunakan untuk menyajikan data nilai 

hasil belajar. Diagram digunakan untuk menyajikan perbandingan data nilai hasil 

belajar antara kelas eksperimen dan kontrol. 

3.8.2 Analisis Data Hasil Penelitian  

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan yaitu 

statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam 

penelitian, yaitu statistik deskripsi dan inferensial (Sugiyono, 2013: 199). 

Penelitian ini menggunakan statistik inferensial, karena penelitian yang dilakukan 

sampel hasilnya akan diberlakukan untuk populasi.  

Statistik inferensial ada dua bentuk yaitu statistik parametris dan 

nonparametris. Sebelum menentukan statistik inferensial, peneliti terlebih dahulu 

melakukan uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan homogenitas data. 

Penjelasan tentang uji kesamaan rata-rata, prasyarat analisis, dan analisis akhir 

yaitu sebagai berikut. 

3.8.2.1 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui kesamaan atau 

kesetaraan kelas eksperimen dan kelas kontrol yang digunakan sebagai penelitian. 

Uji ini dilakukan sebelum kelas eksperimen dan kontrol mendapatkan perlakuan. 

Sehingga data yang digunakan adalah nilai tes awal siswa kelas eksperimen dan 

kontrol. Jika rata-rata hasil tes awal pada kelas eksperimen dan kontrol relatif 

sama maka bisa dikatakan bahwa kondisi awal kedua kelas yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak memiliki perbedaan. Data nilai tes awal siswa selengkapnya 

dapat dibaca pada lampiran 37. 
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Uji kesamaan rata-rata dilakukan menggunakan independent sample t test. 

Pengujian dibantu dengan SPSS versi 20, menggunakan menu analyze – compare 

means – independent sample t test. Untuk mengetahui apakah Ha atau Ho diterima 

atau ditolak yaitu dengan melihat nilai t dalam kolom T-Test for Equality of 

Means. Nilai thitung dibandingkan dengan nilai ttabel. Jika didapatkan nilai thitung > 

ttabel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. 

Pengambilan keputusan juga bisa dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka Ho diterima, sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05 

maka Ho ditolak (Priyatno, 2012: 83). 

3.8.2.2 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji 

homogenitas. Perhitungan dilakukan menggunakan SPSS versi 20. Uji prasyarat 

analisis akan dijelaskan secara lengkap sebagai berikut: 

3.8.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka menggunakan statistik 

parametris, yang dalam hal ini yaitu rumus uji t dua sampel tidak berkorelasi. Jika 

data berdistribusi tidak normal, maka pengujian analisisnya menggunakan statistik 

nonparametris dengan rumus U Mann Whitney.  

Perhitungan uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan program 

SPSS versi 20. Uji normalitas data penelitian ini menggunakan uji Lilliefors pada 

kolom Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria pengambilan keputusan dan 

penarikan simpulan diambil pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi > 
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0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05 maka 

data tidak berdistribusi normal (Priyatno, 2012: 57).  

3.8.2.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data dilakukan apabila persebaran data menunjukkan data 

berdistribusi secara normal. Jika data berdistribusi tidak normal, maka tidak perlu 

dilakukan perhitungan homogenitas. Priyatno (2010: 76) mengemukakan bahwa 

uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah ada kesamaan atau tidak 

dari beberapa varian populasi data.  

Priyatno (2010: 35) menyatakan bahwa sebelum dilakukan uji t, harus 

dilakukan uji homogenitas dengan Levene’s test. Uji homogenitas bertujuan untuk 

mengetahui rumus uji t mana yang akan digunakan. Uji homogenitas yang 

digunakan yaitu dengan metode independent samples t test menggunakan program 

SPSS versi 20. Menu yang digunakan yaitu Aalyze - Compare Means - 

Independent Samples T Test. Pengambilan keputusan dan penarikan simpulan 

diambil pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka varians 

dikatakan homogen, sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05 maka varians tidak 

homogen (Priyatno, 2012: 83). 

3.8.2.3 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis akhir digunakan untuk menguji hipotesis atau menyimpulkan hasil 

penelitian. Analisis ini dilakukan untuk menguji hasil belajar bahasa Indonesia 

materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak dari kedua kelompok, setelah 

masing-masing memperoleh perlakuan. Analisis akhir ini dilaksanakan saat semua 

data di lapangan telah terkumpul. Melalui analisis akhir dapat diketahui apakah 
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media pembelajaran audio visual dapat mengefektifkan hasil belajar ataukah 

tidak. Analisis akhir yang dilakukan yaitu analisis hasil belajar untuk uji 

perbedaan (hipotesis 1) dan uji keefektifan (hipotesis 2). 

3.8.2.3.1 Uji Perbedaan  

Uji perbedaan dilakukan untuk membandingkan (membedakan) apakah di 

kelas eksperimen dan kelas kontol sama atau berbeda setelah diberi perlakuan. Uji 

perbedaan dalam penelitian ini menggunakan independent sample t test. Uji ini 

digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari kedua kelompok data/sampel 

yang independent/tidak berhubungan.  

Pengujian hipotesis dibantu dengan SPSS 20, dengan menggunakan menu 

Analyze – Compare Means – Independent Samples T Test. Untuk mengetahui 

apakah Ho diterima atau ditolak, yaitu dengan melihat nilai t dalam kolom T-Test 

for Equality of Means. Jika -ttabel ≤  thitung ≤  ttabel, maka Ho diterima, sedangkan 

jika -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak. Pengambilan keputusan bisa 

juga dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya > 0,05, maka Ho 

diterima, sedangkan jika nilai signifikansinya  0,05, maka Ho ditolak (Priyatno 

(2012: 83).  

3.8.2.3.2 Uji Keefektifan 

Setelah dilakukan uji perbedaan dan data dinyatakan terdapat perbedaan 

hasil belajar pada kedua kelompok, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis 2.  

Uji hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui efektif tidaknya media audio visual 

terhadap hasil belajar materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa 

kelas V secara empiris dan statistik.  
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Menurut Sugiyono (2014: 118), analisis akhir secara empiris menggunakan 

rumus: 

 

Keterangan: 

O1 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 

O2 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas kontrol  

O3 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 

O4 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas kontrol 

Uji keefektifan secara statistik dilakukan dengan menggunakan uji pihak 

kanan melalui one sample t test. Untuk melakukan uji pihak kanan, harus mencari 

thitung terlebih dahulu baru kemudian dibandingkan dengan ttabel.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS versi 20 dengan menu 

Analyze  Compare Means  One Sample t Test. Berdasarkan pengujian 

menggunakan uji t ini diketahui perbedaan rata-rata nilai sampel di kelas 

eksperimen yang dibandingkan dengan rata-rata nilai sampel di kelas kontrol. 

Dengan pengambilan keputusan jika -ttabel ≤  thitung ≤  ttabel, maka Ho diterima, 

sedangkan jika -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak. Pengambilan 

keputusan juga bisa dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi > 0,05 

maka Ho diterima, sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 

(Priyatno, 2012: 74).  

3.8.2.3.3 Uji U Mann Whitney 

Jika data hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol ternyata 

berdistribusi tidak normal, maka analisis akhir akan diuji menggunakan uji 

(O3-O1) - (O4-O2) 
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nonparametris yaitu dengan uji U Mann Whitney (U test), yang perhitungannya 

akan dilakukan dengan program SPSS versi 20. Uji ini berguna untuk menguji 

kemampuan generalisasi (signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan 

keadaan variabel dari dua rata-rata sampel).  

Untuk pengujian hipotesis dilakukan menggunakan U Mann Whitney, menu 

yang dipilih yaitu Analyze – Nonparametrics Test – Legacy Dialogs  2 

Independent Samples. Untuk mengetahui apakah Ho diterima atau ditolak yaitu 

dengan melihat nilai pada kolom Asymp. Sig.(2-tailed). Ketentuan dalam uji U 

Mann Whitney yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima, sedangkan 

jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak (Priyatno, 2012: 202). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bab keempat dalam penelitian. 

Bagian ini membahas hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SDN Grobog 

Kulon 01 Kabupaten Tegal dan pembahasannya. Hasil penelitian berisi deskripsi 

pelaksanaan pembelajaran dikedua kelas, deskripsi data penelitian, dan uji 

prasyarat analisis data hasil penelitian. Sementara itu, pembahasan berisi uraian 

analisis data hasil penelitian. Penjelasan selengkapnya yaitu sebagai berikut. 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menjelaskan kumpulan data berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan. Data hasil penelitian dianalisis untuk menginterpretasikan data 

yang terkumpul sekaligus menjawab hipotesis penelitian. Penjelasan tentang hasil 

penelitian selengkapnya yaitu sebagai berikut. 

4.1.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 April sampai dengan 23 

April 2016 di SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal tahun pelajaran 

2015/2016. Kelas yang dijadikan objek penelitian yaitu kelas V. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 44 siswa. Siswa kelas VA sebagai kelas eksperimen 

sejumlah 22 siswa dan kelas VB sebagai kelas kontrol sejumlah 22 siswa. Rincian 

pelaksanaan penelitian di kelas eksperimen dan kontrol dapat dibaca dipedoman 

pelaksanaan penelitian pada lampiran 5. 
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Mata pelajaran yang diambil adalah bahasa Indonesia materi 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak. Kegiatan pembelajaran dilakukan 

selama dua kali pertemuan pada kelas eksperimen dan kontrol. Kedua kelas 

tersebut mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu tes awal, pembelajaran, dan tes 

akhir. Kelas eksperimen dan kontrol masih menerapkan pembelajaran 

konvensional yang didominasi metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan, 

tetapi media pembelajaran yang diterapkan berbeda. Kegiatan pembelajaran di 

kelas eksperimen menggunakan media audio visual, sedangkan kelas kontrol 

menggunakan media visual. Perlakuan yang berbeda pada saat pembelajaran 

dilaksanakan bertujuan untuk membandingkan motivasi dan hasil belajar antara 

siswa kelas eksperimen dan kontrol.  

Pada akhir pembelajaran dilaksanakan tes akhir. Tes akhir dilakukan 

dilakukan oleh kelas eksperimen dan kontrol diluar kegiatan pembelajaran. Tes 

akhir bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar dari 

kedua kelas setelah mendapat perlakuan yang berbeda. Ter akhir juga bertujuan 

untuk mengetahui keefektifan media audio visual dalam kegiatan pembelajaran 

dibanding media visual. Berikut merupakan gambaran umum pelaksanaan 

pembelajaran di kelas eksperimen dan kontrol. 

4.1.1.1 Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Proses pembelajaran di kelas eksperimen dilaksanakan selama 2 kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 14 April 2016 dan 

pertemuan kedua pada hari Selasa, 19 April 2016. Pembelajaran dilaksanakan 

selama dua jam pelajaran pada masing-masing pertemuan. Guru melaksanakan 
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pembelajaran dengan media pembelajaran audio visual sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disiapkan. Materi yang disampaikan 

pada pertemuan pertama dan kedua yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita dari 

sebuah video cerita anak. Rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen 

dapat dibaca pada lampiran 9 dan 10. 

4.1.1.1.1 Pertemuan Pertama 

Kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen pada pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari Kamis, 14 April 2016 pukul 09.15-10.25 WIB. Kegiatan 

pembelajaran berlangsung selama kurang lebih 70 menit. Kegiatan pembelajaran 

terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir.  Pada kegiatan awal guru memastikan 

siswa siap untuk belajar, guru memberi salam pada siswa dan menyuruh ketua 

kelas memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Guru mengecek kehadiran siswa, 

melakukan apersepsi untuk mengantarkan pemahaman siswa pada materi yang 

akan dipelajari, dan menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang dilakukan.  

Kegiatan inti terdiri dari tiga kegiatan, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. Pada kegiatan eksplorasi guru menjelaskan materi unsur-unsur cerita 

anak pada siswa. Guru menjelaskan materi unsur-unsur cerita anak seperti tokoh, 

watak/sifat tokoh, latar, tema, dan amanat dalam cerita. Untuk menggali 

pemahaman siswa terhadap materi tersebut, guru memutarkan video cerita anak 

berjudul “Kancil dan Buaya”. Setelah siswa menyimak video yang diputar di 

depan kelas, guru menyuruh siswa mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak yang 

ditayangkan lewat video tersebut.  Pada kegiatan elaborasi guru mengelompokkan 

siswa dengan teman sebangkunya untuk berdiskusi. Siswa berkelompok 
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mendiskusikan unsur-unsur cerita dalam video “Kancil dan Buaya” tersebut. 

Mereka bersama-sama menjawab pertanyaan pada lembar diskusi tentang unsur-

unsur cerita anak yang telah disediakan oleh guru.  

Pada tahap kegiatan konfirmasi, guru mencocokkan dan mengevaluasi hasil 

diskusi setiap kelompok. Ada beberapa kelompok yang diberi kesempatan untuk 

membacakan hasil diskusi setiap soal. Selanjutnya guru memberikan penilaian 

pada hasil diskusi tiap kelompok. Setelah penilaian selesai, guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum jelas dan 

memberikan penguatan kepada siswa. Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru memotivasi siswa dan menutup 

kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam penutup.  

4.1.1.1.2 Pertemuan Kedua 

Kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen pada pertemuan kedua 

dilaksanakan pada hari Selasa, 19 April 2016 pukul 11.15-12.25 WIB. Kegiatan 

pembelajaran berlangsung selama kurang lebih 70 menit. Kegiatan pembelajaran 

terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal guru memastikan 

siswa siap untuk belajar, guru memberi salam pada siswa dan menyuruh ketua 

kelas memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Guru mengecek kehadiran siswa, 

melakukan apersepsi untuk mengantarkan pemahaman siswa pada materi yang 

akan dipelajari, dan menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang dilakukan.  

Kegiatan inti terdiri dari tiga kegiatan, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. Pada kegiatan eksplorasi guru mengulas kembali materi unsur-unsur 

cerita anak yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Materi tersebut 
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seperti tokoh, watak/sifat tokoh, latar, tema, dan amanat dalam cerita. Untuk 

semakin menggali pemahaman siswa terhadap materi tersebut, guru memutarkan 

video cerita anak berjudul “Bawang Putih dan Bawang Merah”. Setelah siswa 

menyimak video yang diputar di depan kelas, guru menyuruh siswa 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita dalam video tersebut. Pada kegiatan elaborasi 

guru mengelompokkan siswa dengan teman sebangkunya untuk berdiskusi. Siswa 

berkelompok mendiskusikan unsur-unsur cerita dalam video “Bawang Putih dan 

Bawang Merah” tersebut. Mereka bersama-sama menjawab pertanyaan pada 

lembar diskusi tentang unsur-unsur cerita anak yang telah disediakan oleh guru.  

Pada tahap kegiatan konfirmasi, guru mencocokkan dan mengevaluasi hasil 

diskusi setiap kelompok. Ada beberapa kelompok yang diberi kesempatan untuk 

membacakan hasil diskusi setiap soal. Selanjutnya guru memberikan penilaian 

pada hasil diskusi tiap kelompok. Setelah penilaian selesai, guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum jelas, meluruskan 

kesalahan pemahaman, dan memberikan penguatan kepada siswa. Pada kegiatan 

akhir guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari. Guru memotivasi siswa dan menutup kegiatan pembelajaran dengan 

memberikan salam penutup.  

Secara keseluruhan, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia 

menggunakan media audio visual di kelas eksperimen pada pertemuan pertama 

dan kedua berjalan baik. Siswa antusias dan terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. Melalui pembelajaran menggunakan audio visual, diharapkan siswa 

mampu mengingat unsur-unsur cerita anak yang telah dipelajari.  
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4.1.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 

Proses pembelajaran di kelas eksperimen dilaksanakan selama 2 kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 18 April 2016 dan 

pertemuan kedua pada hari Jum‟at, 22 April 2016. Pembelajaran dilaksanakan 

selama dua jam pelajaran pada masing-masing pertemuan. Pembelajaran di kelas 

kontrol menggunakan media pembelajaran visual sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disiapkan. Materi yang disampaikan 

pada pertemuan pertama dan kedua yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita dari 

sebuah teks cerita anak. Rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas kontrol dapat 

dibaca pada lampiran 11 dan 12 

4.1.1.2.1 Pertemuan Pertama 

Kegiatan pembelajaran di kelas kontrol pada pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari Senin, 18 April 2016 pukul 09.15-10.25 WIB. Kegiatan 

pembelajaran berlangsung selama kurang lebih 70 menit.kegiatan pembelajaran 

terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal guru memastikan 

siswa siap untuk belajar, guru memberi salam pada siswa dan menyuruh ketua 

kelas memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Guru mengecek kehadiran siswa, 

melakukan apersepsi untuk mengantarkan pemahaman siswa pada materi yang 

akan dipelajari, dan menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang dilakukan.  

Kegiatan inti terdiri dari tiga kegiatan, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. Pada kegiatan eksplorasi guru menjelaskan materi unsur-unsur cerita 

anak pada siswa. Guru menjelaskan materi unsur-unsur cerita anak seperti tokoh, 

watak/sifat tokoh, latar, tema, dan amanat dalam cerita. Untuk menggali 
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pemahaman siswa terhadap materi tersebut, guru membacakan teks cerita anak 

berjudul “Kancil dan Buaya”. Setelah siswa menyimak cerita yang dibacakan 

guru di depan kelas, guru menyuruh siswa mengidentifikasi unsur-unsur yang 

terdapat dalam cerita tersebut. Pada kegiatan akhir guru bersama dengan siswa 

membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Secara berkelompok 

siswa mendiskusikan unsur-unsur cerita dalam teks cerita “Kancil dan Buaya” 

tersebut. Mereka bersama-sama menjawab pertanyaan pada lembar diskusi 

tentang unsur-unsur cerita anak yang telah disediakan oleh guru.  

Pada tahap kegiatan konfirmasi, guru mencocokkan dan mengevaluasi hasil 

diskusi setiap kelompok. Ada beberapa kelompok yang diberi kesempatan untuk 

membacakan hasil diskusi setiap soal. Selanjutnya guru memberikan penilaian 

pada hasil diskusi tiap kelompok. Setelah penilaian selesai, guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum jelas dan 

memberikan penguatan kepada siswa. Pada kegiatan akhir guru bersama dengan 

siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Guru memotivasi 

siswa dan menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam penutup.  

4.1.1.2.2 Pertemuan Kedua 

Kegiatan pembelajaran di kelas kontrol pada pertemuan kedua dilaksanakan 

pada hari Jum‟at, 22 April 2016 pukul 11.15-12.25 WIB. Kegiatan pembelajaran 

berlangsung selama kurang lebih 70 menit. Kegiatan pembelajaran terdiri dari 

kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal guru memastikan siswa siap 

untuk belajar, guru memberi salam pada siswa dan menyuruh ketua kelas 

memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Guru mengecek kehadiran siswa, 
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melakukan apersepsi untuk mengantarkan pemahaman siswa pada materi yang 

akan dipelajari, dan menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang dilakukan.  

Kegiatan inti terdiri dari tiga kegiatan, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. Pada kegiatan eksplorasi guru mengulas kembali materi unsur-unsur 

cerita anak yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Materi tersebut 

seperti tokoh, watak/sifat tokoh, latar, tema, dan amanat dalam cerita. Untuk 

semakin menggali pemahaman siswa terhadap materi tersebut, guru membacakan 

teks cerita anak berjudul “Bawang Putih dan Bawang Merah”. Setelah siswa 

menyimak cerita yang dibacakan guru di depan kelas, guru menyuruh siswa 

mengidentifikasi unsur-unsur dalam cerita tersebut. Pada kegiatan elaborasi guru 

mengelompokkan siswa dengan teman sebangkunya untuk berdiskusi. Secara 

berkelompok siswa mendiskusikan unsur-unsur cerita dalam teks cerita “Bawang 

Merah dan Bawang Putih”. Mereka bersama-sama menjawab pertanyaan pada 

lembar diskusi tentang unsur-unsur cerita anak yang telah disediakan oleh guru.  

Pada tahap kegiatan konfirmasi, guru mencocokkan dan mengevaluasi hasil 

diskusi setiap kelompok. Ada beberapa kelompok yang diberi kesempatan untuk 

membacakan hasil diskusi setiap soal. Selanjutnya, guru memberikan penilaian 

pada hasil diskusi tiap kelompok. Setelah penilaian selesai, guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum jelas, meluruskan 

kesalahan pemahaman, dan memberikan penguatan kepada siswa. Pada kegiatan 

akhir guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari. Guru memotivasi siswa dan menutup kegiatan pembelajaran dengan 

memberikan salam penutup.  
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Suasana pembelajaran di kelas kontrol berjalan kurang kondusif. Tidak 

semua siswa memperhatikan penjelasan guru dan menyimak materi yang 

disampaikan guru. Ada siswa yang bergurau dengan teman sebangkunya dan ada 

yang diam tidak menyimak apa yang disampaikan guru. Secara umum 

pembelajaran di kelas kontrol dengan menggunakan media visual berjalan lancar 

baik pertemuan pertama maupun kedua. 

4.1.2 Deskripsi Data Penelitian 

Deskripsi data merupakan gambaran umum yang menyajikan penyebaran 

data hasil penelitian yang diperoleh sehingga mudah dipahami. Analisis deskripsi 

data penelitian yang diuraikan yaitu analisis deskripsi variabel. Terdapat tiga 

variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel media audio visual, motivasi, dan 

hasil belajar. Penjelasan selengkapnya yaitu sebagai berikut. 

4.1.2.1 Data Media Audio Visual 

Variabel media audio visual dalam penelitian ini merupakan variabel bebas. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas peneliti berperan sebagai guru. Guru 

harus mengetahui langkah-langkah pembelajaran menggunakan media audio 

visual sebelum pelaksanaan pembelajaran. Hal ini bertujuan agar pembelajaran 

berjalan lancar dan sesuai dengan langkah-langkah dalam RPP.  

Pengamatan pembelajaran menggunakan media audio visual yang dilakukan 

guru dinilai berdasarkan instrumen pengamatan media audio visual. Penilaian 

media tersebut berpedoman pada deskriptor lembar pengamatan media audio 

visual. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran 

menggunakan media audio visual sudah runtut dan sesuai dengan prosedur yang 

telah direncanakan guru atau belum.  
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Pengamatan pembelajaran menggunakan audio visual dilakukan oleh guru 

kelas eksperimen. Pada saat melakukan pengamatan, guru kelas tidak hanya 

mengamati kegiatan guru dalam mengajar, tetapi juga kegiatan siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan media audio visual. Lembar 

pengamatan pembelajaran menggunakan media audio visual selengkapnya dapat 

dibaca pada lampiran 39. Hasil pengamatan kegiatan guru dalam pembelajaran 

menggunakan media audio visual dapat dibaca pada tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Data Hasil Pengamatan Kegiatan Guru dalam Pembelajaran 

Menggunakan Media Audio Visual 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan 

I II 

1. Guru melaksanakan kegiatan awal pembelajaran. 4 4 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 3 3 

3. Kesesuaian media terhadap tujuan pembelajaran. 3 4 

4. Kesesuaian media dengan materi pelajaran 3 4 

5. Media yang digunakan sederhana dan mudah 

digunakan dalam pembelajaran 4 4 

6. Materi yang ditampilkan media terlihat jelas dan 

mudah dipahami oleh siswa 4 4 

7. Guru memberi petunjuk pada siswa sebelum 

menggunakan media audio visual 4 4 

8. Siswa berdiskusi secara kelompok dengan anggota 2 

orang 4 4 

9. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil 

diskusinya 3 3 

10. Guru membimbing kegiatan diskusi kelompok. 4 4 

11. Guru mengadakan penilaian 4 4 

12. Guru menutup pelajaran  4 4 

Jumlah 44 46 

Persentase 89,58% 95,83% 

Rata-rata 93,75% 

 

Persentase kegiatan guru dalam pembelajaran menggunakan audio visual, 

diperoleh dengan menghitung jumlah skor perolehan dibagi jumlah skor maksimal 
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kemudian dikalikan 100%. Skor maksimal diperoleh dari skor tertinggi pada 

setiap aspek yaitu 4, dikali jumlah aspek yang diamati yaitu 12, sehingga skor 

maksimalnya yakni 48. Kegiatan guru dalam pembelajaran menggunakan media 

audio visual pada pertemuan I memeroleh jumlah skor 44. Skor tersebut dibagi 

dengan skor maksimal yaitu 48, kemudian dikali 100%, sehingga diperoleh 

persentase 89,58%. Kegiatan guru dalam pembelajaran menggunakan media audio 

visual pada pertemuan II memeroleh jumlah skor 46. Skor tersebut dibagi dengan 

skor maksimal yaitu 48, kemudian dikali 100%, sehingga diperoleh persentase 

95,83%. Persentase pada masing-masing pertemuan dirata-rata, sehingga 

diperoleh rata-rata persentase sebesar 93,75%. 

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa kegiatan guru dalam pembelajaran 

menggunakan media audio visual pada pertemuan pertama mendapatkan 

persentase sebesar 89,58%. Pada pertemuan kedua mendapatkan persentase 

sebesar 95,83%. Rata-rata skor pertemuan pertama dan kedua yaitu 93,75%. 

Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa aspek yang pertama yaitu guru 

melaksanakan kegiatan awal pembelajaran. Pada pertemuan pertama mendapatkan 

nilai 3 karena guru mengalami kesulitan dalam menarik perhatian siswa, sehingga 

semua indikator belum terpenuhi. Pada pertemuan kedua meningkat menjadi 4, 

karena guru dapat dengan mudah menarik perhatian siswa, sehingga semua 

indikator dapat terpenuhi. Aspek yang kedua yaitu guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Pada pertemuan pertama dan kedua 

mendapatkan nilai 3, karena guru belum memenuhi semua indikator yaitu tujuan 

pembelajaran disampaikan kurang jelas.  
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Aspek ketiga yaitu kesesuaian media terhadap tujuan pembelajaran. Pada 

pertemuan pertama mendapatkan nilai 3 karena guru belum menjelaskan 

penggunaan media secara rinci, sehingga semua indikator belum terpenuhi. Pada 

pertemuan kedua meningkat menjadi 4, karena semua indikator sudah terpenuhi. 

Aspek keempat yaitu kesesuaian media dengan materi pelajaran. Pada pertemuan 

pertama mendapatkan nilai 3, karena media yang digunakan belum menampilkan 

seluruh materi. Pada pertemuan kedua mendapatkan nilai 4, karena semua 

indikator terpenuhi. Aspek kelima yaitu media yang digunakan sederhana dan 

mudah digunakan dalam pembelajaran. Pada pertemuan pertama dan kedua 

mendapatkan nilai 4, karena semua indikator sudah terpenuhi.  

Aspek keenam yaitu materi yang ditampilkan media terlihat jelas dan 

mudah dipahami oleh siswa. Pada pertemuan pertama dan kedua mendapatkan 

nilai 4, karena semua indikator terpenuhi. Aspek ketujuh yaitu guru memberi 

petunjuk pada siswa sebelum menggunakan media audio visual. Pada pertemuan 

pertama dan kedua mendapatkan nilai 4 karena semua indikator terpenuhi.  

Aspek kedelapan yaitu siswa berdiskusi secara kelompok dengan anggota 2 

orang. Pada pertemuan pertama dan kedua mendapatkan nilai 4, karena semua 

indikator terpenuhi. Aspek kesembilan yaitu tiap kelompok diberi kesempatan 

membacakan hasil diskusinya. Pada pertemuan pertama dan kedua mendapatkan 

nilai 3, karena hanya beberapa kelompok yang diberi kesempatan membacakan 

hasil diskusinya, sehingga semua indikator belum terpenuhi. Aspek kesepuluh 

yaitu guru membimbing kegiatan diskusi kelompok. Pada pertemuan pertama dan 

kedua mendapatkan nilai 4, karena semua indikator terpenuhi. Aspek kesebelas 
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yaitu guru mengadakan penilaian. Pada pertemuan pertama dan kedua 

mendapatkan nilai 4, karena semua indikator terpenuhi. Aspek keduabelas yaitu 

guru menutup pelajaran. Pada pertemuan pertama dan kedua mendapatkan nilai 4, 

karena semua indikator terpenuhi. Hasil pengamatan kegiatan siswa dalam 

pembelajaran menggunakan media audio visual di kelas eksperimen dapat dibaca 

pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Data Hasil Pengamatan Kegiatan Siswa dalam Pembelajaran 

Menggunakan Media Audio Visual  

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan 

I II 

1. Siswa mempersiapkan diri menerima pelajaran. 4 4 

2. Siswa mendengarkan materi yang disampaikan oleh 

guru. 3 3 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru. 4 4 

4. Siswa menyimak cerita anak yang ditampilkan 

melalui media audio visual 4 4 

5. Siswa berdiskusi dengan kelompok dengan teman 

sebangku 3 4 

6. Siswa mengerjakan soal diskusi kelompok 3 4 

7. Siswa menyelesaikan kegiatan pembelajaran dengan 

tertib dan tenang 4 4 

Jumlah 25 27 

Persentase 89,29% 96,43% 

Rata-rata 92,86% 

 

Persentase kegiatan siswa dalam pembelajaran menggunakan audio visual 

diperoleh dengan menghitung jumlah skor perolehan dibagi jumlah skor maksimal 

kemudian dikalikan 100%. Skor maksimal diperoleh dari skor tertinggi pada 

setiap aspek yaitu 4, dikali jumlah aspek yang diamati yaitu 7, sehingga skor 

maksimalnya yaitu 28. Kegiatan guru dalam pembelajaran menggunakan media 

audio visual pada pertemuan I memeroleh jumlah skor 25. Skor tersebut dibagi 

dengan skor maksimal yaitu 48, kemudian dikali 100%, sehingga diperoleh 
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persentase 89,29%. Kegiatan guru dalam pembelajaran menggunakan media audio 

visual pada pertemuan II memeroleh jumlah skor 27. Skor tersebut dibagi skor 

maksimal yaitu 28, kemudian dikali 100%, sehingga diperoleh persentase 96,43%. 

Persentase pada masing-masing pertemuan dirata-rata sehingga diperoleh rata-rata 

persentase sebesar 92,86%. 

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa kegiatan siswa dalam pembelajaran 

menggunakan media audio visual pada pertemuan pertama mendapatkan 

persentase sebesar 89,29%. Pada pertemuan kedua persentase meningkat menjadi 

96,43%. Rata-rata persentase skor yang diperoleh dari pertemuan pertama dan 

kedua yaitu sebesar 92,86%. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa aspek 

pertama yaitu siswa mempersiapkan diri menerima pelajaran. Pada pertemuan 

pertama dan kedua mendapatkan nilai 4, karena semua indikator terpenuhi. Aspek 

kedua yaitu siswa mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Pada 

pertemuan dan kedua mendapatkan nilai 3, karena masih ada beberapa siswa yang 

berdiskusi sendiri saat guru menjelaskan materi, sehingga semua indikator belum 

terpenuhi. Aspek ketiga yaitu siswa bertanya jawab dengan guru. Pada pertemuan 

pertama dan kedua mendapatkan nilai 4, karena semua indikator terpenuhi. 

Aspek keempat yaitu siswa menyimak cerita anak yang ditampilkan melalui 

media audio visual. Pada pertemuan pertama dan kedua mendapatkan nilai 4, 

karena semua indikator sudah terpenuhi. Aspek kelima yaitu siswa berdiskusi 

dengan kelompok dengan teman sebangku. Pada pertemuan pertama mendapatkan 

nilai 3, karena masih terdapat siswa yang bermain pada saat kegiatan diskusi, 

sehingga semua indikator belum terpenuhi. Pada pertemuan kedua meningkat 

menjadi 4, sehingga semua indikator terpenuhi.  
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Aspek keenam yaitu siswa mengerjakan soal diskusi kelompok. Pada 

pertemuan pertama mendapatkan nilai 3, karena pada saat diskusi masih terdapat 

siswa yang ramai sendiri. Pada pertemuan kedua meningkat menjadi 4, karena 

semua indikator terpenuhi. Aspek ketujuh yaitu siswa menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran dengan tertib dan tenang. Pada pertemuan pertama dan kedua 

mendapatkan nilai 4, karena semua indikator terpenuhi.  

Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2, diketahui bahwa langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan media audio visual sudah terlaksana semua. 

Meskipun demikian, tidak semua aspek yang dinilai mencapai skor maksimal. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi, kegiatan guru pada pertemuan pertama dan kedua 

diperoleh rata-rata persentase akhir sebesar 92,71%. Kegiatan siswa pada 

pertemuan pertama dan kedua memperoleh rata-rata persentase akhir sebesar 

92,86%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di kelas 

eksperimen menggunakan media audio visual sudah terlaksana dengan runtut dan 

sesuai dengan langkah-langkah dalam RPP.  

4.1.2.2 Data Motivasi Belajar 

Motivasi belajar dalam penelitian ini merupakan variabel terikat. Variabel 

motivasi belajar diterapkan pada kelas eksperimen dan kontrol. Motivasi belajar 

siswa yang dimaksud disini yaitu motivasi belajar siswa mengikuti pembelajaran 

bahasa Indonesia. Data motivasi hasil belajar siswa diperoleh melalui angket 

motivasi hasil belajar. Angket tersebut diisi oleh siswa setelah siswa 

melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak. Tabulasi nilai angket motivasi belajar selengkapnya dapat 
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dibaca pada lampiran 41. Hasil penilaian motivasi belajar siswa setelah 

pembelajaran menggunakan media audio visual untuk kelas eksperimen dan 

media visual untuk kelas kotrol dapat dibaca pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Deskripsi Data Variabel Motivasi Belajar Siswa 

No. Kriteria Data 
Motivasi Belajar Siswa 

Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa 22 22 

2. Skor rata-rata 66,86 56,86 

3. Median  66,5 59 

4. Skor minimal 46 40 

5. Skor maksimal 80 73 

6. Rentang 34 33 

7. Varians  116,60 106,31 

8. Standar deviasi 10,80 10,31 

 

Berdasarkan tabel 4.3, diketahui bahwa kelas eksperimen diperoleh data 

jumlah siswa sebanyak 22 orang, skor rata-rata 66,86, dan mediannya yaitu 66,5. 

Skor minimal 46 dan skor maksimal 80, sehingga rentang nilai yang diperoleh 

yaitu 34. Varians nilai yang diperoleh yaitu 116,60 dan nilai standar deviasinya 

10,80.  

Kelas kontrol diperoleh data jumlah siswa sebanyak 22 orang, skor rata-rata 

56,86, dan mediannya yaitu 59. Skor minimal 40 dan skor maksimal 73, sehingga 

rentang nilai yang diperoleh yaitu 33. Varians nilai yang diperoleh yaitu 106,31 

dan nilai standar deviasinya 10,31. 

Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran jawaban 

responden tentang variabel motivasi belajar dalam penelitian. Analisis deskriptif 

dilakukan dengan menggunakan rumus deskriptif persentase. Rumus deskriptif 

persentase yaitu sebagai berikut. 
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Pd   
Sk

 Sk
 x 100  

Keterangan:  

Pd  = persentase motivasi belajar siswa  

Sk  = skor keseluruhan yang diperoleh  

 Sk` = jumlah skor maksimal  

(Riduwan 2013: 41) 

Kriteria interpretasi persentase skor angket menggunakan analisis menurut 

Riduwan (2013: 89) dapat dibaca pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Kriteria Interpretasi Persentase Skor 

Persentase Skor Kategori 

0% - 20% Sangat Lemah 

21% - 40% Lemah 

41% - 60% Cukup 

61% - 80% Kuat 

81%-100% Sangat Kuat 

 

Angket motivasi belajar yang telah valid dan reliabel dibagikan kepada 44 

siswa sampel penelitian. Data motivasi belajar bahasa Indonesia siswa yang telah 

diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus deskriptif persentase.  

Rumus deskriptif persentase merupakan rumus dari Riduwan sebagaimana 

dijelaskan di atas. Setelah peneliti melakukan perhitungan data motivasi belajar 

pada masing-masing siswa kelas eksperimen dan kontrol, diperoleh data kategori 

motivasi belajar per siswa. Hasil dari perhitungan data motivasi belajar masing-

masing siswa pada kelas eksperimen dan kontrol dapat dibaca pada tabel 4.5 dan 

4.6. 
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Tabel 4.5 Kategori Skor Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Persentase Skor Skor Persentase Frekuensi 

0% - 20% 
(Sangat Lemah) 

- 
- 

21% - 40% 
(Lemah) 

- 
- 

41% - 60% 
(Cukup) 

58% (1); dan 59% (1)  2 

61% - 80% 
(Kuat) 

65% (1); 70% (1); 73% (1); 75% (1); 76% 
(1); 79% (1); 80% (1) 

7 

81%-100% 
(Sangat Kuat) 

81% (2); 85% (1); 86% (1); 88% (1); 95% 
(1); 96% (1); 98% (2); 99% (2); 100% (2) 

13 

Jumlah 22 

Tabel 4.6 Kategori Skor Motivasi Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Persentase Skor Skor Persentase Frekuensi 

0% - 20% 
(Sangat Lemah) 

- 
- 

21% - 40% 
(Lemah) 

- 
- 

41% - 60% 
(Cukup) 

50% (2); 53% (1); 54% (1); 56% (1) 5 

61% - 80% 
(Kuat) 

63% (1); 64% (1); 68% (1); 69% (1); 71% 
(1); 73% (1); 75% (2); 76% (1); 78% (3); 
79% (1) 

13 

81%-100% 
(Sangat Kuat) 

88% (1); 89% (1); 90% (1); 91% (1) 4 

Jumlah 22 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dan 4.6, diketahui bahwa terdapat tiga kategori untuk 

variabel motivasi belajar di kelas eksperimen dan kontrol. Kategori tersebut yaitu 

cukup, kuat, dan sangat kuat. Pada kelas eksperimen, berdasarkan skor persentase 

siswa yang termasuk dalam kategori sangat kuat ada 13 orang yakni skor 81% 

berjumlah 2 siswa, skor 85% berjumlah 1 siswa, skor 86% berjumlah 1 siswa, 

skor 88% berjumlah 1 siswa, skor 95% berjumlah 1 orang, skor 96% berjumlah 1 

siswa, skor 98% berjumlah 2 siswa, skor 99% berjumlah 2 siswa, dan skor 100% 

berjumlah 2 siswa. Siswa yang termasuk dalam kategori kuat ada 7 siswa yakni 
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skor 65% berjumlah 1 siswa, skor 70% berjumlah 1 siswa, skor 73% berjumlah 1 

siswa, skor 75% berjumlah 1 siswa, skor 76% berjumlah 1 siswa, skor 79% 

berjumlah 1 siswa, skor 80% berjumlah 1 siswa. Siswa yang termasuk dalam 

kategori cukup ada 2 siswa yakni skor 58% berjumlah 1 siswa, dan skor 59% 

berjumlah 1 siswa. 

Pada kelas kontrol siswa yang termasuk dalam kategori sangat kuat ada 4 

orang yakni skor 88% berjumlah 1 siswa, skor 89% berjumlah 1 siswa, skor 90% 

berjumlah 1 siswa, dan skor 91% berjumlah 1 siswa. Siswa yang termasuk dalam 

kategori kuat ada 13 orang yakni skor 63% berjumlah 1 siswa, skor 64% 

berjumlah 1 siswa, skor 68% berjumlah 1 siswa, skor 69% berjumlah 1 siswa, 

skor 71% berjumlah 1 siswa, skor 73% berjumlah 1 siswa, skor 75% berjumlah 2 

siswa, skor 76% berjumlah 1 siswa, skor 78% berjumlah 3 siswa, dan skor 79% 

berjumlah 3 siswa. Siswa yang termasuk kategori cukup ada 5 orang dengan skor 

persentase yakni skor 50% berjumlah 2 siswa, skor 53% berjumlah 1 siswa, skor 

54% berjumlah 1 siswa, dan skor 56% berjumlah 1 siswa. Kriteria motivasi 

belajar per siswa pada kelas eksperimen dan kontrol dapat dibaca pada tabel 4.7 

Tabel 4.7 Kriteria Motivasi Belajar Per Siswa 

No. Kategori 
Responden 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1. Sangat Kuat 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 

14, 17, 18, 19, 20 

10, 12, 18, 22 

2. Kuat 2, 5, 11, 15, 16, 21, 22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 

14, 15, 17, 19, 20 

3. Cukup 4, 8 8, 9, 11, 16, 21 

4. Lemah - - 

5. Sangat Lemah - - 

Jumlah 22 22 
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Berdasarkan tabel 4.7, diketahui bahwa motivasi belajar per siswa pada 

kelas eksperimen ada 13 orang siswa yang termasuk dalam kategori sangat kuat, 

yakni responden nomor urut 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, dan 20. Siswa 

yang termasuk dalam kategori kuat ada 7 orang, yakni responden nomor urut 2, 5, 

11, 15, 16, 21,dan 22. Siswa yang termasuk kategori cukup ada 2 orang, yakni 

responden nomor urut 4 dan 8.  

Pada kelas kontrol, siswa yang termasuk dalam kategori sangat kuat ada 4 

orang, yakni responden nomor urut 10, 12, 18, dan 22. Siswa yang termasuk 

dalam kategori kuat ada 13 orang, yakni responden nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

13, 14, 15, 17, 19, dan 20. Siswa yang termasuk kategori cukup ada 5 orang, yakni 

responden nomor urut 8, 9, 11, 16, dan 21.  

Selain menguraikan variabel motivasi belajar per siswa, peneliti juga 

menguraikan persentase variabel motivasi belajar tiap indikator dan kriteria yang 

sudah dijelaskan. Peneliti menganalisis setiap item pernyataan untuk mengetahui 

besar persentasenya. Dari hasil persentase tiap item pernyataan angket tersebut, 

peneliti dapat mengetahui persentase tiap indikator motivasi belajar.  

Selain mengetahui besar persentase tiap indikator motivasi belajar, melalui 

hasil analisis persentase tiap item pernyataan angket motivasi belajar peneliti juga 

dapat mengetahui besar motivasi belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol. 

Motivasi belajar tersebut merupakan motivasi belajar bahasa Indonesia materi 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V SDN Grobog Kulon 

01 Kabupaten Tegal. Hasil rekapitulasi persentase motivasi belajar tiap indikator 

pada kelas eksperimen dapat dibaca pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Rekapitulasi Persentase Motivasi Belajar Per Indikator  

di Kelas Eksperimen 

No Indikator 
Item 

Pernyataan 
Skor 
Item 

Persentase 
Skor 

Persentase tiap 
Indikator (%) 

1. Senang mengikuti 
pelajaran 

1 70 80% 
78% 

2 67 76% 

2. Tekun dalam 
menghadapi tugas 

3 78 89% 
88% 

4 76 86% 

3. Ulet dalam 
menghadapi kesulitan 

5 81 92% 
91% 

6 79 90% 

4. Memiliki minat 
belajar 

7 81 92% 

84% 8 66 75% 

9 76 86% 

5. Senang bekerja 
mandiri 

10 76 86% 
86% 

11 76 86% 

6. Senang berdiskusi 
dengan teman 

12 78 89% 

82% 
13 70 80% 

14 69 78% 

15 72 82% 

7. Tidak terpengaruh 
pendapat orang lain 

16 70 80% 

83% 17 78 89% 

18 70 80% 

8. Senang memecahkan 
masalah 

19 71 81% 
81% 

20 71 81% 

Rata-rata 84% 

 

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa kelas eksperimen memperoleh 

persentase rata-rata tiap indikator sebesar 84% dan digolongkan dalam kategori 

sangat kuat. Indikator kesatu yaitu senang mengikuti pelajaran dijabarkan menjadi 

dua pernyataan dengan persentase masing-masing pernyataan sebesar 80% dan 

76%.  Dari perhitungan, diperoleh persentase indikator sebesar 78%, sehingga 

indikator senang mengikuti pelajaran digolongkan kedalam kategori sangat kuat. 

Indikator kedua yaitu tekun dalam menghadapi tugas dijabarkan menjadi dua 

pernyataan dengan persentase masing-masing pernyataan sebesar 89% dan 86%. 

Dari perhitungan, diperoleh persentase indikator sebesar 88%, sehingga indikator 

tekun dalam menghadapi tugas digolongkan kedalam kategori sangat kuat. 
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Indikator ketiga yaitu ulet dalam menghadapi kesulitan dijabarkan menjadi 

dua pernyataan dengan persentase masing-masing pernyataan sebesar 92% dan 

90%. Dari perhitungan, diperoleh persentase indikator sebesar 91%, sehingga 

indikator ulet dalam menghadapi kesulitan digolongkan kedalam kategori sangat 

kuat. Indikator keempat yaitu memiliki minat belajar dijabarkan menjadi dua 

pernyataan dengan persentase masing-masing pernyataan sebesar 92%, 75% dan 

86%. Dari perhitungan, diperoleh persentase indikator sebesar 84%, sehingga 

indikator memiliki minat belajar digolongkan kedalam kategori sangat kuat. 

Indikator kelima yaitu senang bekerja mandiri dijabarkan menjadi dua 

pernyataan dengan persentase masing-masing pernyataan sebesar 86% dan 86%. 

Dari perhitungan, diperoleh persentase indikator sebesar 86%, sehingga indikator 

senang bekerja mandiri digolongkan kedalam kategori sangat kuat. Indikator 

keenam yaitu senang berdiskusi dengan teman dijabarkan menjadi dua pernyataan 

dengan persentase masing-masing pernyataan sebesar 89%, 80%, 78%, dan 82%. 

Dari perhitungan, diperoleh persentase indikator sebesar 82%, sehingga indikator 

senang berdiskusi dengan teman digolongkan kedalam kategori sangat kuat. 

Indikator ketujuh yaitu tidak terpengaruh pendapat orang lain dijabarkan 

menjadi dua pernyataan dengan persentase masing-masing pernyataan sebesar 

80%, 89% dan 80%. Dari perhitungan, diperoleh persentase indikator sebesar 

83%, sehingga indikator tidak terpengaruh pendapat orang lain digolongkan 

kedalam kategori sangat kuat. Indikator kedelapan yaitu senang memecahkan 

masalah dijabarkan menjadi dua pernyataan dengan persentase masing-masing 

pernyataan sebesar 81% dan 81%. Dari perhitungan, diperoleh persentase 
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indikator sebesar 81%, sehingga indikator senang memecahkan masalah 

digolongkan kedalam kategori sangat kuat. Hasil  rekapitulasi persentase motivasi 

belajar tiap indikator pada kelas kontrol dapat dibaca pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Rekapitulasi Persentase Variabel Motivasi Belajar Per Indikator  

di Kelas Kontrol 

No Indikator 
Item 

Pernyataan 

Skor 

Item 

Persentase 

Skor 

Persentase tiap 

Indikator (%) 

1. Senang mengikuti 

pelajaran 

1 54 61% 
63% 

2 57 65% 

2. Tekun dalam 

menghadapi tugas 

3 64 73% 
72% 

4 62 70% 

3. Ulet dalam 

menghadapi kesulitan 

5 60 68% 
69% 

6 62 70% 

4. Memiliki minat 

belajar 

7 63 72% 

68% 8 53 60% 

9 64 73% 

5. Senang bekerja 

mandiri 

10 64 73% 
69% 

11 57 65% 

6. Senang berdiskusi 

dengan teman 

12 67 76% 

74% 
13 65 74% 

14 62 70% 

15 65 74% 

7. Tidak terpengaruh 

pendapat orang lain 

16 66 75% 

75% 17 67 76% 

18 66 75% 

8. Senang memecahkan 

masalah 

19 68 77% 
76% 

20 65 74% 

Rata-rata 71% 

 

Berdasarkan tabel 4.9, diketahui bahwa kelas kontrol mendapatkan 

persentase rata-rata tiap indikator sebesar 71% dan digolongkan kedalam kategori 

kuat. Indikator kesatu yaitu senang mengikuti pelajaran dijabarkan menjadi dua 

pernyataan dengan persentase masing-masing pernyataan sebesar 61% dan 65%.  

Dari perhitungan, diperoleh persentase indikator sebesar 63%, sehingga indikator 

senang mengikuti pelajaran digolongkan kedalam kategori  kuat. Indikator kedua 
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yaitu tekun dalam menghadapi tugas dijabarkan menjadi dua pernyataan dengan 

persentase masing-masing pernyataan sebesar 73% dan 70%. Dari perhitungan, 

diperoleh persentase indikator sebesar 72%, sehingga indikator tekun dalam 

menghadapi tugas digolongkan kedalam kategori kuat. 

Indikator ketiga yaitu ulet dalam menghadapi kesulitan dijabarkan menjadi 

dua pernyataan dengan persentase masing-masing pernyataan sebesar 68% dan 

70%. Dari perhitungan, diperoleh persentase indikator sebesar 69%, sehingga 

indikator ulet dalam menghadapi kesulitan digolongkan kedalam kategori kuat. 

Indikator keempat yaitu memiliki minat belajar dijabarkan menjadi dua 

pernyataan dengan persentase masing-masing pernyataan sebesar 72%, 60% dan 

73%. Dari perhitungan, diperoleh persentase indikator sebesar 68%, sehingga 

indikator memiliki minat belajar digolongkan kedalam kategori kuat. 

Indikator kelima yaitu senang bekerja mandiri dijabarkan menjadi dua 

pernyataan dengan persentase masing-masing pernyataan sebesar 73% dan 65%. 

Dari perhitungan, diperoleh persentase indikator sebesar 69%, sehingga indikator 

senang bekerja mandiri digolongkan kedalam kategori kuat. Indikator keenam 

yaitu senang berdiskusi dengan teman dijabarkan menjadi dua pernyataan dengan 

persentase masing-masing pernyataan sebesar 76%, 74%, 70%, dan 74%. Dari 

perhitungan, diperoleh persentase indikator sebesar 74%, sehingga indikator 

senang berdiskusi dengan teman digolongkan kedalam kategori kuat. 

Indikator ketujuh yaitu tidak terpengaruh pendapat orang lain, dijabarkan 

menjadi tiga pernyataan dengan persentase masing-masing pernyataan sebesar 

75%, 76% dan 75%. Dari perhitungan, diperoleh persentase indikator sebesar 
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75%, sehingga indikator tidak terpengaruh pendapat orang lain digolongkan 

kedalam kategori kuat. Indikator kedelapan yaitu senang memecahkan masalah 

dijabarkan menjadi dua pernyataan dengan persentase masing-masing pernyataan 

sebesar 77% dan 74%. Dari perhitungan, diperoleh persentase indikator sebesar 

76%, sehingga indikator senang memecahkan masalah digolongkan kategori kuat. 

Berdasarkan tabel 4.8 dan 4.9, disimpulkan bahwa persentase variabel 

motivasi belajar siswa tiap indikator baik di kelas eksperimen maupun kontrol 

dikategorikan menjadi sangat kuat dan kuat. Pada kelas eksperimen persentase 

rata-rata tiap indikator sebesar 84%, sehingga dikatakan bahwa motivasi belajar 

siswa kelas eksperimen tergolong sangat kuat. Pada kelas kontrol persentase rata-

rata tiap indikator sebesar 71%, sehingga dikatakan bahwa motivasi belajar siswa 

kelas kontrol tergolong kuat. Rekapitulasi data angket motivasi belajar dan nomor 

responden siswa secara lengkap dapat dibaca pada lampiran 21. 

4.1.2.3 Data Hasil Belajar 

Variabel hasil belajar merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. 

Variabel hasil belajar diterapkan pada kelas eksperimen maupun kontrol. Hasil 

belajar diperoleh dari nilai tes akhir materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita 

anak. Tes akhir dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi 

yang telah dipelajari.  

Deskripsi data dilengkapi juga dengan data sebelum penelitian, yaitu nilai 

tes awal. Tes awal dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan, baik di 

kelas eksperimen maupun kontrol. Tes awal dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa sebelum memeroleh perlakuan. Deskripsi data pada 
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variabel hasil belajar dan tes awal dalam penelitian ini meliputi jumlah siswa, skor 

rata-rata, median, skor minimal, skor maksimal, rentang, varians, dan standar 

deviasi. Penjelasan selengkapnya yaitu sebagai berikut. 

4.1.2.3.1 Nilai Tes Awal Siswa 

Hasil penilaian tes awal diambil dari nilai siswa kelas eksperimen dan 

kontrol setelah mengerjakan tes awal. Nilai tes awal digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa tentang materi yang akan dibelajarkan dan mengetahui 

apakah kemampuan awal kedua kelas relatif sama atau tidak. Daftar nilai tes awal 

siswa selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 37. Data tes awal siswa kelas 

eksperimen dan kontrol dapat dibaca pada tabel 4.10 

Tabel 4.10 Deskripsi Data Tes Awal Siswa 

No. Kriteria Data 
Tes Awal 

Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa 22 22 

2. Skor rata-rata 58,86 60,68 

3. Median 60 62,5 

4. Skor minimal 35 25 

5. Skor maksimal 85 100 

6. Rentang 50 75 

7. Varians 190,31 317,37 

8. Standar deviasi 13,80 17,81 

 

Berdasarkan tabel 4.10, diketahui bahwa pada kelas eksperimen diperoleh 

data jumlah siswa sebanyak 22 orang, skor rata-rata 58,86, dan mediannya yaitu 

60. Skor minimal 35 dan skor maksimal 85, sehingga rentang nilai yang diperoleh 

yaitu 50. Varians nilai yang diperoleh yaitu 190,31 dan nilai standar deviasinya 

13,80. Kelas kontrol diperoleh data jumlah siswa sebanyak 22 orang, skor rata-

rata 60,68, dan mediannya yaitu 62,5. Skor minimal 25 dan skor maksimal 100, 
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sehingga rentang nilai yang diperoleh yaitu 75. Varians nilai yang diperoleh yaitu 

317,37 dan nilai standar deviasinya 17,81. Data hasil tes awal disajikan dalam 

tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi nilai tes awal siswa dapat dibaca 

pada tabel 4.11.  

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Nilai Tes Awal 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai Interval f (frekuensi) Nilai Interval f (frekuensi) 

26-35 1 11-25 1 

36-45 4 26-40 3 

46-55 5 41-55 5 

56-65 6 56-70 7 

66-75 3 71-85 3 

76-85 3 86-100 3 

 

Penyajian data distribusi frekuensi nilai tes awal dari kelas eksperimen 

dapat dibaca pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Bagan Distribusi Frekuensi Nilai Tes Awal Kelas Eksperimen 

Berdasarkan tabel 4.11 dan gambar 4.1, diketahui bahwa ada 1 siswa 

memperoleh nilai 26 sampai 35 dan 4 siswa memperoleh nilai 36 sampai 45. Ada 
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5 siswa memperoleh nilai 46 sampai 55 dan 6 siswa memperoleh nilai 56 sampai 

65. Ada 3 siswa memperoleh nilai 66 sampai 75 dan 3 siswa memperoleh nilai 76 

sampai 85. Data nilai tes awal kelas eksperimen selengkapnya dapat dibaca pada 

lampiran 37. Penyajian data distribusi frekuensi nilai tes awal dari kelas kontrol 

dapat dibaca pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Bagan Distribusi Frekuensi Nilai Tes Awal Kelas Kontrol 

Berdasarkan tabel 4.11 dan gambar 4.2, diketahui bahwa ada 1 siswa 

memperoleh nilai 11 sampai 25 dan 3 siswa memperoleh nilai 26 sampai 40. Ada 

5 siswa memperoleh nilai 41 sampai 55 dan 7 siswa memperoleh nilai 56 sampai 

70. Ada 3 siswa memperoleh nilai 71 sampai 85 dan 3 siswa memperoleh nilai 86 

sampai 100. Data nilai tes awal kelas kontrol selengkapnya dapat dibaca pada 

lampiran 37. 

4.1.2.3.2 Nilai Tes Akhir Siswa 

Hasil penilaian tes akhir diambil dari nilai siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol setelah kegiatan pembelajaran. Nilai tes akhir tersebut digunakan untuk 
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mengetahui kemampuan akhir siswa kelas eksperimen dan kontrol setelah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Daftar nilai tes akhir 

siswa selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 40. Data tes akhir siswa kelas 

eksperimen dan kontrol dapat dibaca pada tabel 4.12 

Tabel 4.12 Deskripsi Data Tes Akhir Siswa 

No. Kriteria Data 
Tes Akhir 

Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa 22 22 

2. Skor rata-rata 80,00 69,55 

3. Median 80 70 

4. Skor minimal 60 50 

5. Skor maksimal 95 95 

6. Rentang 35 45 

7. Varians 109,52 135,50 

8. Standar deviasi 10,47 11,64 

 

Berdasarkan tabel 4.12, diketahui bahwa pada kelas eksperimen diperoleh 

data jumlah siswa sebanyak 22 orang, skor rata-rata 80, dan mediannya yaitu 80. 

Skor minimal 60 dan skor maksimal 95, sehingga rentang nilai yang diperoleh 

yaitu 35. Varians nilai yang diperoleh yaitu 109,52 dan nilai standar deviasinya 

10,47.  

Kelas kontrol diperoleh data jumlah siswa sebanyak 22 orang, skor rata-rata 

69,55, dan mediannya yaitu 70. Skor minimal 50 dan skor maksimal 95, sehingga 

rentang nilai yang diperoleh yaitu 45. Varians nilai yang diperoleh yaitu 135,50 

dan nilai standar deviasinya 11,64. Data hasil tes awal kelas eksperimen dan 

kontrol disajikan dalam tabel distribusi frekuensi nilai tes awal siswa yang dapat 

dibaca pada tabel 4.13  
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Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Nilai Tes Akhir 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai Interval f (frekuensi) Nilai Interval f (frekuensi) 

54-60 1 42-50 1 

61-67 1 51-59 2 

68-74 4 60-68 7 

75-81 7 69-77 6 

82-88 3 78-86 5 

89-95 6 87-95 1 

 

Penyajian data distribusi frekuensi nilai tes akhir dari kelas eksperimen 

dapat dibaca pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Bagan Distribusi Frekuensi Nilai Tes Akhir Kelas Eksperimen 

Berdasarkan tabel 4.13 dan Gambar 4.3, diketahui bahwa ada 1 siswa 

memperoleh nilai 54 sampai 60 dan 1 siswa memperoleh nilai 61 sampai 67. Ada 

4 siswa memperoleh nilai 68 sampai 74 dan 7 siswa memperoleh nilai 75 sampai 

81. Ada 3 siswa memperoleh nilai 82 sampai 88 dan 6 siswa memperoleh nilai 89 

sampai 95. Data nilai tes akhir kelas eksperimen selengkapnya dapat dibaca pada 

lampiran 40. 
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Penyajian data distribusi frekuensi nilai tes akhir dari kelas kontrol dapat 

dibaca pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Bagan Distribusi Frekuensi Nilai Tes Akhir Kelas Kontrol 

Berdasarkan tabel 4.13 dan gambar 4.4, diketahui bahwa ada 1 siswa 

memperoleh nilai 42 sampai 50; 2 siswa memperoleh nilai 51 sampai 59; 7 siswa 

memperoleh nilai 60 sampai 68; 6 siswa memperoleh nilai 69 sampai 77; 5 siswa 

memperoleh nilai 78 sampai 86; dan 1 siswa memperoleh nilai 87 sampai 95. Data 

nilai tes akhir kelas kontrol selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 40. 

4.1.3 Uji Prasyarat Analisis 

Hasil penelitian mendeskripsikan sekumpulan data yang diperoleh 

berdasarkan penelitian yang dilaksanakan. Data hasil penelitian dianalisis untuk 

menginterpretasikan data yang telah terkumpul dan menjawab hipotesis 

penelitian. Uji prasyarat analisis dilakukan sebelum uji hipotesis atau analisis 

akhir. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji 

homogenitas. Penjelasan selengkapnya yaitu sebagai berikut. 
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4.1.3.1 Uji Kesamaan Rata-rata Nilai Tes Awal Bahasa Indonesia Siswa 

Uji kesamaan rata-rata data nilai tes awal siswa digunakan untuk 

membandingkan kesamaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kontrol. Uji ini 

sebagai bukti bahwa kedua kelas tidak mempunyai perbedaan kondisi awal. 

Pengujian kesamaan rata-rata dalam penelitian ini menggunakan independent 

sample t test pada program SPSS versi 20.  

Dasar pengambilan keputusan yaitu Ho diterima jika nilai signifikansi 

>0,05, sedangkan Ho ditolak jika nilai signifikansi < 0,05 (Priyatno, 2012: 83). 

Hasil uji kesamaan rata-rata nilai tes awal bahasa Indonesia selengkapnya dapat 

dibaca pada lampiran 38. Hasil analisis uji kesamaan rata-rata nilai tes awal dapat 

dibaca pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Nilai Tes Awal 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai  

Equal variances 

assumed 
-,378 42 ,707 -1,818 4,804 -11,513 7,876 

Equal variances 

not assumed 
-,378 39,524 ,707 -1,818 4,804 -11,531 7,894 

 

Uji kesamaan rata-rata data nilai tes awal menunjukkan bahwa kedua kelas 

homogen atau relatif sama. Berdasarkan tabel 4.14, diketahui bahwa nilai 

signifikansi pada kolom sig. (2-tailed) sebesar 0,707. Nilai signifikasi tersebut 

lebih dari 0,05 (0,707 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan (kemampuan awal) antara kelas eksperimen dan kontrol. 
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4.1.3.2  Uji Normalitas Motivasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa 

Perhitungan uji normalitas data variabel motivasi belajar pada penelitian ini 

menggunakan program SPSS versi 20. Uji normalitas data motivasi belajar siswa 

menggunakan uji Lilliefors pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Setelah data diolah, 

diperoleh hasil uji normalitas motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kontrol. Hasil uji normalitas data motivasi belajar siswa selengkapnya dapat 

dibaca pada lampiran 42. Data hasil uji normalitas motivasi belajar dapat dibaca 

pada tabel 4.15 dan 4.16. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas Data Motivasi Belajar Kelas Eksperimen 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen  ,165 22 ,123 ,922 22 ,082 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas Data Motivasi Belajar Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kontrol  ,120 22 ,200* ,940 22 ,200 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan tabel 4.15 dan 4.16, diketahui bahwa nilai signifikansi (sig.) di 

kelas eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,123 dan di kelas 

kontrol sebesar 0,200. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan 

penarikan simpulan pada uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal (Priyatno, 2012: 57). 



138 
 

 

Nilai normalitas motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen lebih dari 

0,05 (0,123>0,05) dan kelas kontrol lebih dari 0,05 (0,200>0,05). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa data motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 

eksperimen dan kontrol berdistribusi normal karena nilai signifikansi kedua kelas 

lebih dari 0,05. Setelah dinyatakan berdistribusi normal, langkah selanjutnya yaitu 

menguji homogenitas data variabel motivasi belajar bahasa Indonesia siswa. 

4.1.3.3 Uji Normalitas Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa 

Perhitungan uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan program 

SPSS versi 20. Uji normalitas data variabel hasil belajar siswa menggunakan uji 

Lilliefors pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Setelah data diolah, diperoleh hasil 

uji normalitas hasil belajar pada kelas eksperimen dan kontrol. Hasil uji 

normalitas data hasil belajar siswa selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 46. 

Data hasil uji normalitas motivasi belajar dapat dibaca pada tabel 4.17 dan 4.18. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen  ,138 22 ,200
*
 ,941 22 ,203 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tabel 4.18 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kontrol  ,158 22 ,165 ,963 22 ,545 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Berdasarkan tabel 4.17 dan 4.18, diketahui bahwa nilai signifikansi (sig.) di 

kelas eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 dan di kelas 

kontrol sebesar 0,165. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan 

penarikan simpulan pada uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal (Priyatno, 2012: 57). 

Nilai normalitas hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih dari 0,05 

(0,200>0,05) dan kelas kontrol lebih dari 0,05 (0,165>0,05). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa data hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas eksperimen 

dan kontrol berdistribusi normal karena nilai signifikansi kedua kelas lebih dari 

0,05. Setelah dinyatakan berdistribusi normal, langkah selanjutnya yaitu menguji 

homogenitas data variabel hasil belajar bahasa Indonesia siswa. 

4.1.3.4 Uji Homogenitas Motivasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa 

Uji homogenitas data dilakukan karena persebaran data motivasi belajar 

siswa berdistribusi secara normal. Perhitungan uji homogenitas data pada 

penelitian ini menggunakan program SPSS versi 20. Uji homogenitas data 

variabel motivasi belajar menggunakan independent samples t test pada kolom 

Levene’s test. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan 

penarikan simpulan yaitu jika nilai signifikansi Levene’s test > 0,05 maka varians 

dikatakan homogen, sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05 maka varians tidak 

homogen (Priyatno, 2012: 83). Hasil uji homogenitas data motivasi belajar setelah 

dihitung menggunakan SPSS versi 20 selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 

43. Data hasil uji homogenitas motivasi belajar dapat dibaca pada tabel 4.19. 
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Tabel 4.19 Hasil Uji Homogenitas Data Motivasi Belajar 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for  

Equality of Variances 

F Sig. 

Nilai  
Equal variances assumed ,125 ,726 

Equal variances not assumed   

 

Berdasarkan tabel 4.19, diketahui bahwa nilai signifikansi (sig.) pada kolom 

Levene’s test sebesar 0,726.  Nilai signifikansi motivasi belajar siswa lebih dari 

0,05 (0,726>0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa varians data motivasi belajar 

bahasa Indonesia siswa pada kelas eksperimen dan kontrol dinyatakan homogen 

(relatif sama). Setelah motivasi belajar siswa diuji normalitas dan homogenitas, 

langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesis variabel motivasi belajar bahasa 

Indonesia. 

4.1.3.5  Uji Homogenitas Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa 

Uji homogenitas data dilakukan karena persebaran data hasil belajar siswa 

berdistribusi secara normal. Perhitungan uji homogenitas data pada penelitian ini 

menggunakan program SPSS versi 20. Uji homogenitas data variabel hasil belajar 

menggunakan independent samples t test pada kolom Levene’s test.  

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan penarikan 

simpulan yaitu jika nilai signifikansi Levene’s test > 0,05 maka varians dikatakan 

homogen, sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05 maka varians tidak homogen 

(Priyatno, 2012: 83). Hasil uji homogenitas data hasil belajar siswa setelah 

dihitung menggunakan SPSS versi 20 selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 

47. Data hasil uji homogenitas hasil belajar dapat dibaca pada tabel 4.20. 
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Tabel 4.20 Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for  

Equality of Variances 

F Sig. 

Nilai  
Equal variances assumed ,281 ,599 

Equal variances not assumed   

 

Berdasarkan tabel 4.20, diketahui bahwa nilai signifikansi (sig.) pada kolom 

Levene’s test sebesar 0,599.  Nilai signifikansi hasil belajar siswa lebih dari 0,05 

(0,599>0,05). Jadi, disimpulkan bahwa varians data hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen dan kontrol dinyatakan homogen (relatif sama). Setelah hasil belajar 

siswa diuji normalitas dan homogenitas, langkah selanjutnya yaitu pengujian 

hipotesis variabel hasil belajar bahasa Indonesia siswa. 

4.1.3.6  Uji Perbedaan Motivasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa 

Uji perbedaan data dilakukan untuk membandingkan (membedakan) apakah 

di kelas eksperimen dan kontrol motivasi belajar siswa sama atau berbeda setelah 

diberi perlakuan. Perhitungan uji perbedaan data pada penelitian ini menggunakan 

independent samples t test pada program SPSS versi 20. Kriteria yang digunakan 

untuk mengetahui apakah Ho diterima atau ditolak, yaitu dengan melihat nilai t 

dalam kolom T-Test for Equality of Means. Jika -ttabel ≤  thitung ≤  ttabel, maka Ho 

diterima, sedangkan jika -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak.  

Pengambilan keputusan bisa juga dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai 

signifikansinya > 0,05, maka Ho diterima, sedangkan jika nilai signifikansinya  

0,05, maka Ho ditolak (Priyatno (2012: 83). Hasil uji perbedaan motivasi belajar 

siswa setelah dihitung menggunakan SPSS versi 20 selengkapnya dapat dibaca 
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pada lampiran 44. Data hasil uji perbedaan motivasi belajar dapat dibaca pada 

tabel 4.21. 

Tabel 4.21 Hasil Uji Perbedaan Data Motivasi Belajar 

Independent Samples Test 

 

 

 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai  

Equal 

variances 

assumed 

3,142 42 ,003 10,000 3,183 3,576 16,424 

Equal 

variances not 

assumed 

3,142 41,911 ,003 10,000 3,183 3,576 16,424 

 

Berdasarkan tabel 4.21, diketahui bahwa nilai signifikansi (sig.) pada kolom 

T-Test for Equality of Means sebesar 0,003.  Nilai signifikansi motivasi belajar 

tersebut kurang dari 0,05 (0,003<0,05). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan sampel sebanyak 44 orang, maka nilai derajat kebebasan (dk) = n – 

2 = 44 – 2 = 42 dan taraf kesalahan 5%. Karena uji 2 sisi (0,05 : 2 = 0,25%) maka 

dapat diketahui nilai ttabel = 2,018.  

Berdasarkan kolom Equal variances assumed (homogen) di atas, diketahui 

bahwa nilai thitung =3,142. Dari perhitungan tersebut diperoleh  3,142 > 2,018 

(thitung > ttabel) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,003 < 0,05, maka dikatakan 

Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

motivasi belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi mengidentifikasi 

unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V S antara yang menggunakan media 

audio visual dan yang menggunakan media visual. 
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4.1.3.7 Uji Perbedaan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa 

Uji perbedaan data dilakukan untuk membandingkan (membedakan) apakah 

di kelas eksperimen dan kontrol hasil belajar siswa sama atau berbeda setelah 

diberi perlakuan. Perhitungan uji perbedaan data pada penelitian ini menggunakan 

independent samples t test pada program SPSS versi 20.  

Kriteria yang digunakan untuk mengetahui apakah Ho diterima atau ditolak, 

yaitu dengan melihat nilai t dalam kolom T-Test for Equality of Means. Jika -ttabel 

≤  thitung ≤  ttabel, maka Ho diterima, sedangkan jika -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, 

maka Ho ditolak. Pengambilan keputusan bisa juga dilihat dari nilai 

signifikansinya. Jika nilai signifikansinya > 0,05, maka Ho diterima, sedangkan 

jika nilai signifikansinya  0,05, maka Ho ditolak (Priyatno (2012: 83). Hasil uji 

perbedaan hasil belajar setelah dihitung menggunakan SPSS versi 20 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 48. Data hasil uji perbedaan hasil 

belajar dapat dibaca pada tabel 4.22.  

Tabel 4.22 Hasil Uji Perbedaan Data Hasil Belajar 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai  

Equal variances 

assumed 
3,133 42 ,003 10,455 3,337 3,720 17,189 

Equal 

variances not 

assumed 
3,133 41,533 ,003 10,455 3,337 3,717 17,192 

 

Berdasarkan tabel 4.22, diketahui bahwa nilai signifikansi (sig.) pada kolom 

T-Test for Equality of Means sebesar 0,003.  Nilai signifikansi hasil belajar 
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tersebut kurang dari 0,05 (0,003<0,05). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan sampel sebanyak 44 orang, maka nilai derajat kebebasan (df) = n – 

2 = 44 – 2 = 42 dan taraf kesalahan 5%. Karena uji 2 sisi (0,05 : 2 = 0,25%) maka 

dapat diketahui nilai ttabel = 2,018.  

Berdasarkan kolom Equal variances assumed (homogen) di atas, dapat 

diketahui bahwa nilai thitung = 3,133. Dari perhitungan tersebut diperoleh  3,133 > 

2,018 (thitung > ttabel) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,003 < 0,05, maka 

dikatakan Ho2 ditolak dan Ha2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V antara yang 

menggunakan media audio visual dan yang menggunakan media visual. 

4.1.3.8 Uji Keefektifan Motivasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa 

Setelah dilakukan uji perbedaan dan dinyatakan terdapat perbedaan motivasi 

belajar pada kedua kelas, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji 

keefektifan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui efektif tidaknya media 

audio visual terhadap motivasi belajar siswa. Uji keefektifan media audio visual 

terhadap motivasi belajar siswa dilakukan menggunakan uji pihak kanan.  

Perhitungan uji keefektifan data pada penelitian ini menggunakan uji pihak 

kanan melalui One Sample t Test pada program SPSS versi 20. Berdasarkan 

pengujian menggunakan uji t, diketahui perbedaan rata-rata nilai sampel di kelas 

eksperimen yang dibandingkan rata-rata nilai sampel kelas kontrol. Hasil 

pengujian one sample t test pada uji keefektifan media audio visual terhadap 

motivasi belajar siswa selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 45. Data hasil 

pengujian one sample t test motivasi belajar siswa dapat dibaca pada tabel 4.23. 
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Tabel 4.23 Hasil Pengujian One Sample T Test Motivasi Belajar Siswa 

One-Sample Test 

 Test Value = 61.86 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksperimen  2,173 21 ,041 5,004 ,22 9,79 

 

Berdasarkan tabel 4.23, diketahui bahwa nilai thitung sebesar 2,173 dan nilai  

signifikansi (sig.) sebesar 0,041. Nilai ttabel dengan df = 21 dan taraf signifikansi 

0,05 (uji satu sisi) yaitu 1,721. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan yaitu jika -ttabel ≤  thitung ≤  ttabel, maka Ho diterima, sedangkan jika -

thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak. Pengambilan keputusan juga bisa 

dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima, 

sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak (Priyatno, 2012: 74).  

Dari perhitungan tersebut diperoleh  thitung > ttabel (2,173 > 1,721) dan nilai 

signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 (0,041 < 0,05), maka dikatakan Ho3 

ditolak dan Ha3 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar bahasa 

Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V 

yang menggunakan media audio visual lebih tinggi dari pada yang menggunakan 

media visual. 

4.1.3.9 Uji Keefektifan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa 

Setelah dilakukan uji perbedaan dan dinyatakan terdapat perbedaan hasil 

belajar pada kedua kelas, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji 

keefektifan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui efektif tidaknya media 

audio visual terhadap hasil belajar. Untuk menguji keefektifan media audio visual 
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dalam pembelajaran bahasa Indonesia peneliti menggunakan penghitungan secara 

empiris dan statistik. Pengujian keefektifan secara empiris menurut Sugiyono 

(2013: 118), menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

O1 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 

O2 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas kontrol  

O3 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 

O4 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas kontrol 

Menurut rumus tersebut, secara empiris tingkat keefektifan media audio 

visual yaitu: 

(O3 - O1) -(O4 - O2) = (80,00 - 58,86) - (69,55 - 60,68) 

 = 21,14 - 8,87 

  = 12,27  

Uji keefektifan secara statistik keefektifan media audio visual dilakukan 

menggunakan uji pihak kanan. Pengujian keefektifan data menggunakan uji pihak 

kanan melalui One Sample t Test pada program SPSS versi 20. Berdasarkan 

pengujian menggunakan uji t ini diketahui perbedaan rata-rata nilai sampel di 

kelas eksperimen yang dibandingkan dengan rata-rata nilai sampel di kelas 

kontrol. Hasil pengujian one sample t test pada uji keefektifan media audio visual 

terhadap hasil belajar siswa selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 49. Data 

hasil pengujian one sample t test hasil belajar siswa dapat dibaca pada tabel 4.24. 

 

(O3-O1) - (O4-O2) 
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Tabel 4.24 Hasil Pengujian One Sample T Test Hasil Belajar Siswa 

One-Sample Test 

 Test Value = 74.77 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksperimen  2,344 21 ,029 5,230 ,59 9,87 

 

Berdasarkan tabel 4.24, diketahui bahwa nilai thitung sebesar 2,344 dan nilai  

signifikansi (sig.) sebesar 0,029. Nilai ttabel dengan df = 21 dan taraf signifikansi 

0,05 (uji satu sisi) yaitu 1,721. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan yaitu jika -ttabel ≤  thitung ≤  ttabel, maka Ho diterima, sedangkan jika -

thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak. Pengambilan keputusan juga bisa 

dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima, 

sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak (Priyatno, 2012: 74).  

Dari perhitungan tersebut diperoleh  thitung > ttabel (2,344 > 1,721) dan nilai 

signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 (0,029 < 0,05), maka dikatakan Ho4 

ditolak dan Ha4 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar bahasa 

Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V 

yang menggunakan media audio visual lebih tinggi dari pada yang menggunakan 

media visual. 

4.2 Pembahasan 

Penelitian yang dilakukan berjudul keefektifan media audio visual terhadap 

motivasi dan hasil belajar mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada kelas V 

SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal. Penelitian dilakukan untuk mengetahui 
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apakah media audio visual efektif terhadap motivasi dan hasil belajar bahasa 

Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V. 

Keefektifan tersebut diperoleh dari hasil membandingkan dua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kontrol. Kelas eksperimen menggunakan media audio visual, 

sedangkan kelas kontrol menggunakan media visual. 

Penelitian yang dilakukan untuk membuktikan keefektifan media audio 

visual terhadap motivasi dan hasil belajar bahasa Indonesia mengidentifikasi 

unsur-unsur cerita anak pada kelas V SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui keefektifan media audio 

visual yang digunakan. Keefektifan tersebut dibandingkan antara pembelajaran di 

kelas eksperimen dan kontrol. Pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan 

media audio visual, sedangkan di kelas kontrol menggunakan media visual.  

Pengambilan data berupa motivasi dan hasil belajar siswa dilaksanakan 

melalui serangkaian proses pembelajaran pada kelas eksperimen dan kontrol. 

Pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak di kelas eksperimen 

menggunakan media audio visual berupa video cerita anak. Pembelajaran di kelas 

kontrol menggunakan media visual berupa teks cerita anak. Pembelajaran yang 

dilaksanakan berpedoman pada RPP yang telah disusun. Penyusunan RPP 

mengacu silabus pembelajaran asli dan pengembangan silabus pembelajaran yang 

dibuat peneliti. Data motivasi dan hasil belajar siswa diperoleh setelah siswa 

melaksanakan pembelajaran, baik kelas eksperimen maupun kontrol. Data 

tersebut kemudian diolah untuk mengetahui perbedaan dan keefektifan media 

audio visual terhadap motivasi dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas V.  
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4.2.1 Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Menggunakan Media Audio Visual 

Data hasil motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen dan kontrol 

menunjukkan perbedaan. Perbedaan motivasi belajar siswa tersebut menunjukkan 

perbedaan motivasi belajar siswa yang menggunakan media audio visual dan yang 

menggunakan media visual. Motivasi belajar siswa yang menggunakan media 

audio visual dalam kegiatan pembelajaran lebih baik dari pada yang menggunakan 

media visual.  

Media audio visual merupakan media yang penyampaian pesannya dapat 

dapat diterima oleh indra pendengar dan indra penglihatan (Susilana. 2009: 20). 

Gambar yang dihasilkan oleh media audio visual ini berupa gambar bergerak yang 

disertai dengan suara. Media audio visual mampu menciptakan kondisi belajar 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Perpaduan fungsi yang dihasilkan oleh media audio visual membuat siswa ikut 

merasakan langsung isi cerita yang ditayangkan. Mereka lebih termotivasi untuk 

belajar apa yang ditampilkan oleh media tersebut.  

Perbedaan hasil motivasi belajar bahasa Indonesia dibuktikan dengan hasil 

motivasi belajar pada kelas eksperimen memperoleh skor rata-rata 66,86, 

sedangkan kelas kontrol sebesar 56,86. Hasil motivasi ini merupakan hasil 

motivasi belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak 

pada kelas V. Hasil motivasi belajar siswa digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa besar motivasi belajar siswa terhadap pelaksanan 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji perbedaan menggunakan independent 

samples t test pada SPSS versi 20, diperoleh hasil 3,142 > 2,018 (thitung > ttabel) dan 
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nilai signifikansi 0,003 < 0,05, sehingga Ho1 ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan motivasi belajar bahasa Indonesia materi 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V SDN Grobog Kulon 

01 Kabupaten Tegal antara pembelajaran yang menggunakan media audio visual 

dan pembelajaran yang menggunakan media visual. 

4.2.2 Perbedaan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Media Audio Visual 

Data hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol menunjukkan 

perbedaan. Perbedaan hasil belajar siswa tersebut menunjukkan perbedaan hasil 

belajar siswa yang menggunakan media audio visual dan yang menggunakan 

media visual. Hasil belajar siswa yang menggunakan media audio visual dalam 

kegiatan pembelajaran lebih baik dari pada yang menggunakan media visual. 

Rifa‟i dan Anni (2012: 69) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Perubahan 

perilaku yang terjadi pada siswa tergantung pada apa yang telah dipelajari oleh 

siswa. Perubahan perilaku yang harus dicapai siswa biasanya dirumuskan dalam 

tujuan pembelajaran. Apabila setelah kegiatan pembelajaran terjadi perubahan 

perilaku dalam diri siswa, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran tersebut 

telah mencapai tujuan pembelajaran. Purwanto (2013: 46) menjelaskan bahwa 

hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti 

proses belajar mengajar. Pencapaian tujuan pendidikan berupa perubahan tingkah 

laku, perolehan keterampilan, dan kemampuan-kemampuan pada diri siswa 

setelah mereka mengalami proses belajar. Perubahan perilaku mengakibatkan 

siswa menguasai materi yang disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar. 
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Perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia dibuktikan dengan hasil belajar 

pada kelas eksperimen memperoleh rata-rata sebesar 80,00, sedangkan kelas 

kontrol sebesar 69,55. Hasil belajar ini merupakan hasil belajar bahasa Indonesia 

materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada kelas V. Hasil belajar 

digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh siswa menguasai 

materi yang telah dipelajari.  

Berdasarkan hasil perhitungan uji perbedaan menggunakan independent 

samples t test pada SPSS versi 20, diperoleh hasil 3,133 > 2,018 (thitung > ttabel) dan 

nilai signifikansi 0,003 < 0,05, sehingga Ho3 ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia materi 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V SDN Grobog Kulon 

01 Kabupaten Tegal antara pembelajaran yang menggunakan media audio visual 

dan pembelajaran yang menggunakan media visual. 

4.2.3 Keefektifan Penggunaan Media Audio Visual terhadap Motivasi 

Belajar Siswa 

Data hasil penelitian siswa kelas eksperimen dan kontrol menunjukkan 

motivasi belajar siswa kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. Hasil 

penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa pembelajaran menggunakan media 

audio visual lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan media 

visual terhadap motivasi belajar siswa. Hasil tersebut dilihat dari nilai motivasi 

belajar siswa pada kelas eksperimen dan kontrol. Pada kelas eksperimen diperoleh 

rata-rata sebesar 66,86, sedangkan kelas kontrol sebesar 56,86. Nilai motivasi 

belajar ini merupakan nilai motivasi belajar bahasa Indonesia materi 
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mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada kelas V. Nilai motivasi belajar 

digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa tinggi motivasi belajar 

siswa dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia.. 

Rifa‟i dan Anni (2012: 133) menyatakan bahwa motivasi merupakan salah 

satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan anak di dalam belajar. Motivasi 

berperan sangat penting pada diri anak, sebab motivasi menjadi alasan mengapa 

seorang anak belajar. Selain menjadi faktor penyebab belajar, motivasi juga 

memperlancar belajar dan hasil belajar anak. Dari satu variabel motivasi ini 

kemudian peneliti menjabarkan menjadi delapan indikator pernyataan. Kedelapan 

indikator ini kemudian dijabarkan lagi menjadi 20 deskriptor yang digunakan 

untuk menyusun instrumen penelitian untuk mengamati motivasi belajar siswa. 

Motivasi belajar pada kelas eksperimen memperoleh rata-rata persentase 

sebesar 84%, sedangkan kelas kontrol sebesar 71%. Motivasi belajar ini 

merupakan motivasi belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur 

cerita anak pada kelas V. Motivasi belajar digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh siswa antusias mempelajari bahasa Indonesia 

menggunakan media audio visual. Indikator tertinggi kelas eksperimen terdapat 

pada indikator ulet dalam menghadapi kesulitan dengan skor persentase sebesar 

91%. Indikator terendah kelas eksperimen terdapat pada indikator senang 

mengikuti pelajaran dengan skor persentase sebesar 78%. Indikator tertinggi kelas 

kontrol terdapat pada indikator Senang memecahkan masalah dengan skor 

persentase sebesar 76%. Indikator terendah kelas kontrol terdapat pada indikator 

senang mengikuti pelajaran dengan skor persentase sebesar 63%. 
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Perasaan senang mengikuti pelajaran yang dirasakan siswa dilihat pada saat 

siswa mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak.  Indikator senang mengikuti pelajaran pada kelas eksperimen 

memiliki persentase skor sebesar 78%, sedangkan kelas kontrol memiliki 

persentase skor sebesar 63%. Tekun dalam menghadapi tugas dibuktikan oleh 

siswa dalam mengerjakan tugas dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

guru.  Indikator tekun dalam menghadapi tugas pada kelas eksperimen memiliki 

persentase skor sebesar 88%, sedangkan kelas kontrol memiliki persentase skor 

sebesar 72%. 

Ulet dalam menghadapi kesulitan dibuktikan oleh siswa dalam kegiatan 

pembelajaran dan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa 

tetap mengerjakan soal meskipun mereka menemui soal yang sulit. Indikator ulet 

dalam menghadapi kesulitan pada kelas eksperimen memiliki persentase skor 

sebesar 91%, sedangkan kelas kontrol memiliki persentase skor sebesar 69%. 

Minat belajar yang dimiliki siswa termasuk dalam kategori yang tinggi. Pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa mendengarkan penjelasan yang 

disampaikan oleh guru dengan sungguh-sungguh. Siswa bertanya ketika mereka 

tidak memahami materi yang disampaikan guru. Mereka juga berani menjawab 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru ketika kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Indikator memiliki minat belajar pada kelas eksperimen memiliki 

persentase skor sebesar 84%, sedangkan kelas kontrol memiliki persentase skor 

sebesar 68%. Siswa senang bekerja mandiri, mereka mengerjakan sendiri tugas 

yang diberikan oleh guru. Mereka juga percaya diri dalam menjawab setiap 
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pertanyaan dan soal yang diberikan guru. Indikator senang bekerja mandiri pada 

kelas eksperimen memiliki persentase skor sebesar 86%, sedangkan kelas kontrol 

memiliki persentase skor sebesar 69%. Siswa senang berdiskusi dengan teman 

pada saat kegiatan berkelompok menyelesaikan tugas dari guru. Siswa sering 

memberikan pendapat dan menanggapi pendapat teman yang berbeda. Indikator 

senang berdiskusi dengan teman pada kelas eksperimen memiliki persentase skor 

sebesar 82%, sedangkan kelas kontrol memiliki persentase skor sebesar 74%. 

Tidak mudah terpengaruh pendapat orang lain dapat dilihat pada saat siswa 

dengan percaya diri menjawab pertanyaan dari guru. Siswa tidak ragu-ragu dalam 

menjawab soal yang diberikan guru, mereka juga yakin memperoleh nilai terbaik 

karena tugas bahasa Indonesia dikerjakan dengan baik. Indikator tidak mudah 

terpengaruh pendapat orang lain  pada kelas eksperimen memiliki persentase skor 

sebesar 83%, sedangkan kelas kontrol memiliki persentase skor sebesar 75%. 

Senang memecahkan masalah dapat dilihat pada saat siswa menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru. Siswa senang jika mendapatkan tugas dari guru, mereka 

akan berusaha mencari banyak sumber jika mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan tugas. Indikator senang memecahkan masalah pada kelas 

eksperimen memiliki persentase skor sebesar 81%, sedangkan kelas kontrol 

memiliki persentase skor sebesar 76%. 

Pengujian keefektifan media audio visual, dilakukan menggunakan uji pihak 

kanan melalui One Sample t Test pada program SPSS versi 20. Berdasarkan hasil 

uji t, diperoleh nilai thitung > ttabel (2,173 > 1,721) dan nilai signifikansi kurang dari 

0,05 (0,041 < 0,05), maka dikatakan Ho3 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
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media audio visual lebih efektif terhadap motivasi belajar bahasa Indonesia materi 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V SDN Grobog Kulon 

01 Kabupaten Tegal dibanding media visual.  

Penggunaan media audio visual ini memiliki banyak manfaat dalam 

pembelajaran di kelas. Susilana (2009: 20-1) menyatakan bahwa dengan 

menggunakan media audio visual, guru dapat menjelaskan suatu proses sehingga 

pesan yang disampaikan lewat media dapat diterima dengan baik oleh siswa. 

Keterbatasan waktu dalam kegiatan belajar mengajar juga dapat diatasi oleh 

media audio visual. Media audio visual membantu menyajikan materi 

pembelajaran menjadi realistis, dimana materi tersebut dapat diulang-ulang dan 

dihentikan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, media audio visual dapat 

memberikan kesan yang mendalam yang mempengaruhi sikap siswa dan 

memotivasi siswa dalam kegiatan belajar. Hal tersebut mengakibatkan motivasi 

belajar di kelas eksperimen yang menggunakan media audio visual lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan media visual. 

Berdasarkan persentase skor akhir dan hasil serangkaian pengujian, 

diketahui bahwa motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas V dengan media 

audio visual lebih baik dari pada media visual. Artinya, pembelajaran pada kelas 

kontrol yang menggunakan media audio visual lebih efektif dari pembelajaran 

kelas kontrol yang menggunakan media visual. Oleh karena itu, disimpulkan 

bahwa media audio visual efektif terhadap motivasi belajar bahasa Indonesia 

materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V SDN Grobog 

Kulon 01 Kabupaten Tegal. 
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4.2.4 Keefektifan Penggunaan Media Audio Visual terhadap Hasil Belajar 

Siswa 

Data hasil penelitian siswa kelas eksperimen dan kontrol menunjukkan hasil 

belajar siswa kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. Hasil penelitian 

yang diperoleh membuktikan bahwa pembelajaran menggunakan media audio 

visual lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan media 

visual terhadap hasil belajar siswa. Hasil tersebut dilihat dari nilai tes akhir siswa 

pada kelas eksperimen dan kontrol. Pada kelas eksperimen diperoleh rata-rata 

sebesar 80,00, sedangkan kelas kontrol sebesar 69,55. Hasil belajar ini merupakan 

hasil belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak 

pada kelas V. Hasil belajar digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa 

jauh siswa menguasai materi yang telah dipelajari. 

Pegujian keefektifan media audio visual, dilakukan dengan uji analisis 

secara empiris dan statistik. Secara empiris diperoleh hasil perhitungan tingkat 

keefektifan media audio visual sebesar 12,27. Artinya, secara empiris media audio 

visual efektif terhadap hasil belajar bahasa Indonesia mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak kelas V.  Pengujian secara statistik dilakukan menggunakan uji 

pihak kanan melalui One Sample t Test pada program SPSS versi 20. Berdasarkan 

hasil uji t, diperoleh nilai thitung > ttabel (2,344 > 1,721) dan nilai signifikansi kurang 

dari 0,05 (0,029 < 0,05), maka dikatakan Ho4 ditolak. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa media audio visual lebih efektif terhadap hasil belajar bahasa Indonesia 

materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V SDN Grobog 

Kulon 01 Kabupaten Tegal dibanding media visual.  
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Media audio visual dalam penerapannya, terbukti lebih efektif dibanding 

media visual. Susilana (2009 : 10) mengemukakan bahwa manfaat media audio 

visual yaitu membuat konkret konsep-konsep yang abstrak, menghadirkan objek-

objek yang sukar didapat, menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil, dan 

memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat. Pemanfaatan media audio 

visual dapat menghasilkan pengalaman belajar yang lebih banyak, mengesankan, 

lebih jelas, dan lebih konkret. Media audio visual mampu membantu 

menghadirkan konsep abstrak menjadi konsep konkret. Konsep yang sulit 

dijelaskan secara langsung dapat ditampilkan dalam bentuk nyata. Konsep yang 

konkret tersebut mempermudah siswa dalam memahami materi yang dipelajari. 

Melalui media ini, siswa lebih mudah dalam menangkap materi pelajaran, 

sehingga proses belajar mengajar lebih efektif dan hasil belajar siswa dapat 

dicapai secara optimal. 

Berdasarkan hasil serangkaian pengujian, diketahui bahwa hasil belajar 

bahasa Indonesia siswa kelas V dengan media audio visual lebih baik dari pada 

media visual. Artinya,  pembelajaran pada kelas kontrol yang menggunakan 

media audio visual lebih efektif dari pembelajaran kelas kontrol yang 

menggunakan media visual. Oleh karena itu, disimpulkan media audio visual 

efektif terhadap hasil belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak pada siswa kelas V SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Penutup merupakan kajian kelima dalam penelitian. Pada bab penutup akan 

dijelaskan simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari hipotesis 

berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Saran 

merupakan anjuran yang diberikan peneliti kepada pihak-pihak terkait yang 

didasarkan pada hasil penelitian. Saran dalam penelitian ini berupa saran bagi 

guru, siswa, sekolah dan peneliti selanjutnya. Penjelasan selengkapnya yaitu 

sebagai berikut. 

5.1 Simpulan 

Penelitian telah dilaksanakan pada pembelajaran bahasa Indonesia materi 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak dengan menggunakan media audio 

visual pada siswa kelas V SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal. Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka simpulan 

penelitian yaitu sebagai berikut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan motivasi belajar 

bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa 

kelas V antara yang menggunakan media audio visual dan yang menggunakan 

media visual. Hal ini dibuktikan dengan data hasil perhitungan menggunakan 

independent samples t test pada program SPSS versi 20. Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa media audio visual berpengaruh secara signifikan terhadap
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motivasi belajar siswa. Pengaruh media audio visual terhadap motivasi belajar 

siswa ditandai dengan nilai  thitung > ttabel (3,142 > 2,018) dan nilai signifikansi 

0,003 < 0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa 

kelas V antara yang menggunakan media audio visual dan yang menggunakan 

media visual. Hal ini dibuktikan dengan data hasil perhitungan menggunakan 

independent samples t test pada program SPSS versi 20. Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa media audio visual berpengaruh secara signifikan terhadap 

hasil belajar siswa. Pengaruh media audio visual terhadap hasil belajar siswa 

ditandai dengan nilai  thitung > ttabel (3,133 > 2,018) dan nilai signifikansi 0,003 < 

0,05. 

Hasil uji pihak kanan menunjukkan bahwa media audio visual efektif 

terhadap motivasi belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur 

cerita anak pada siswa kelas V. Keefektifan media audio visual dibuktikan dengan 

perhitungan secara empiris dan statistik. Perhitungan secara empiris dibuktikan 

dari rata-rata nilai motivasi belajar di kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas 

kontrol. Di kelas eksperimen rata-rata nilai motivasi belajar sebesar 66,86, 

sedangkan di kelas kontrol sebesar 56,86. Perhitungan secara statistik dibuktikan 

dengan hasil perhitungan nilai motivasi belajar menggunakan one sample t test 

pada program SPSS versi 20. Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik 

diperoleh data yaitu nilai thitung > ttabel (2,173 > 2,080) dan nilai signifikansi 0,041 

< 0,05. 
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Hasil uji pihak kanan menunjukkan bahwa media audio visual efektif 

terhadap hasil belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita 

anak pada siswa kelas V. Keefektifan media audio visual dibuktikan dengan 

perhitungan secara empiris dan statistik. Perhitungan secara empiris dibuktikan 

dari rata-rata nilai hasil belajar di kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas 

kontrol. Di kelas eksperimen rata-rata nilai hasil belajar sebesar 80,00, sedangkan 

di kelas kontrol sebesar 69,55. Perhitungan secara statistik dibuktikan dengan 

hasil perhitungan nilai hasil belajar menggunakan one sample t test pada program 

SPSS versi 20. Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik diperoleh data yaitu 

nilai  thitung > ttabel (2,344 > 2,080) dan nilai signifikansi 0,003 < 0,05. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, menunjukkan bahwa media 

audio visual terbukti efektif terhadap motivasi dan hasil belajar bahasa Indonesia. 

Peneliti memberikan beberapa saran sehubungan dengan penggunaan media audio 

visual dalam pembelajaran. Saran yang diberikan didasarkan pada hasil penelitian 

dan ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait, yakni bagi guru, sekolah, dan 

peneliti selanjutnya. Saran yang peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut. 

5.2.1  Bagi Guru 

Guru hendaknya menerapkan media audio visual dalam pembelajaran. Hal 

ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa media audio visual 

efektif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Media audio visual terbukti lebih 

efektif dari pada media visual, sehinggga disarankan kepada guru untuk 



161 

 

menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Sebelum menggunakan media audio 

visual, hendaknya guru memahami langkah-langkah dalam penggunaan media 

audio visual. Guru juga perlu merencanakan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, sehingga proses pembelajaran optimal dan sesuai harapan. 

Untuk mendapatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang lebih maksimal 

dalam penggunaan media audio visual, guru hendaknya: (1) Menjelaskan tata cara 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan media audio visual secara rinci dan jelas, 

sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan; (2) Menjalin hubungan baik dengan siswa, sehingga 

siswa merasa nyaman untuk mengikuti proses pembelajaran; (3) Memberikan 

pengarahan dan motivasi kepada siswa agar selalu semangat dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas; (4) Memberikan pengertian kepada siswa tentang hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam kegiatan berdiskusi, sehingga kegiatan dapat 

berlangsung dengan lancar; (5) Membimbing siswa dengan maksimal dalam 

kegiatan berdiskusi, sehingga siswa fokus dan memeroleh hasil yang maksimal; 

(6) Mengarahkan siswa untuk menghargai kelompok lain yang sedang 

membacakan hasil diskusi, sehingga siswa dapat menentukan hasil yang benar 

dari diskusi kelompok lain; dan (7) Mengarahkan siswa untuk dapat 

menyimpulkan hasil dari diskusi yang disampaikan kelompok lain. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media audio visual efektif terhadap 

motivasi dan hasil belajar siswa dari pada media visual dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia di SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, 
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kepada pihak sekolah disarankan untuk: (1) Menyediakan sarana dan prasarana 

seperti media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran; (2) 

memberikan fasilitas dan kelengkapan yang mendukung media audio visual, baik 

bagi guru maupun siswa. Fasilitas tersebut antara lain yaitu sumber belajar yang 

memadai dan buku-buku relevan yang dapat digunakan guru untuk memahami 

penggunaan media audio visual dalam pembelajaran; dan (3) Memberikan 

sosialisasi kepada guru mengenai media audio visual. Melalui sosialisasi 

diharapkan semua guru mengetahui bahwa media audio visual efektif terhadap 

motivasi dan hasil belajar siswa. dengan demikian, guru kelas dapat menerapkan 

media audio visual di kelas lain untuk mengefektifkan motivasi dan hasil belajar 

siswa. 

5.2.3  Bagi Peneliti Selanjutnya    

Peneliti lain dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk 

melakukan penelitian sejenis. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian sejenis disarankan untuk memerhatikan kelemahan-kelemahan media 

audio visual. Peneliti selanjutnya juga perlu mengkaji lebih dalam tentang media 

audio visual, agar penelitian yang dilakukan semakin baik. 
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7 MUHAMMAD INDRA FAJAR 

8 MUHAMAD RENDI ADITIYA 

9 MUH. ROMI HIDAYATULOH 

10 M. SAMSUL ARIFIN 

11 NADIA NURUL AROFAH 

12 NOVA ZAMI MAULIDA 

13 NUR MUHAMMAD ISHAQI 

14 NURUL AMALIA 

15 RAJA FRANDI DAVID S. 

16 RIFQI ARDIYANSYAH 

17 SYAKIRA AULIA PUTRI 

18 TSANI SYAFA CAHYARANI 

19 UMMU SA‟DIYYAH 

20 VITA NESTRIA SARI 

21 WAKHYU HERU SANTOSO 

22 AKHMAD MUARIF ROMADHON 
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Lampiran 3 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPTD KECAMATAN PANGKAH 

SD NEGERI GROBOG KULON 03 

Jalan Mangga No.1 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal 52471 

 

 

DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA (V) 

SD NEGERI GROBOG KULON 03 KABUPATEN TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

NO. NAMA SISWA KELAS V 

1 ADE IKHSANUL HILMI 

2 ADINDA PUTRI PERMATASARI 

3 AFRIAN KHOERUL FADIL 

4 ALVI ABDUL MAULUD 

5 ANANDA SUKMA RIYANTI 

6 ASNA ATIYA MAULY 

7 AZIZAH RAHMAWATI 

8 BUNGA NUR AULINA 

9 CAHYA LUTFANNAJATI 

10 DWI APRIANI 

11 HILWA SAFANATUS SALAMAH 

12 IBNU ILHAM MAULANA 

13 IQBAL KHASANI 

14 KHOMISAH NURULAZIZAH 

15 LAELI MAHMUDAH 

16 M. ALDI BELA SETIA 

17 M. FARKHAN SYAFRI 

18 M. ILHAM PRATAMA 

19 MOCH. RENDY NUGROHO 

20 MOH. DWIKI SETIAWAN 

21 MOHAMAD WILDAN ALAM SYAH 

22 MOKHAMAD IMAM GOZALI 

23 MUH. RIFKI ARDIANSYAH 

24 MUHAMAD ADAM MULIA PRATAMA 

25 MUHAMAD NUR AJI SAPUTRA 

26 MUHAMAD RAMADHANI 

27 MUHAMMAD KHAFIDS MUZAKI 

28 MUHAMMAD LATIFUL 

29 MUHAMMAD NURHAKIM 

30 NOVI AULIA TSANI 
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NO. NAMA SISWA KELAS V 

31 RAHMANDA IKA KIRANI 

32 RISFATUL HIDAYAH 

33 RIZKI AMALA FITRAH 

34 ROFI'ATUL ADAWIYYAH 

35 SUCI ANIATI 

36 TRIO AJI PANGESTU 

37 VEROSA NUR AMELIA 

38 YUNZIL AFROH 

39 ZAHROTUL AWALIYYAH 

40 ZAINATUL LU'LUIL MAKNUM 
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Lampiran 4 

 

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR 

 

Hari, tanggal  : Selasa, 5 Januari 2016 

Narasumber  : Guru Kelas V SD Negeri Grobog Kulon 01 Kecamatan Pangkah 

Kabupaten Tegal 

Tempat : SD Negeri Grobog Kulon 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten 

Tegal 

 

1. Berapa jumlah siswa kelas V? 

2. Bagaimana karakteristik siswa kelas V? 

3. Berapa KKM untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia? 

4. Bagaimana nilai hasil belajar Bahasa Indonesia siswa selama ini? 

5. Apa saja kendala yang Bapak temui pada saat melaksanakan pembelajaran 

Bahasa Indonesia? 

6. Bagaimana biasanya Bapak melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia? 

7. Dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia, media apa saja yang 

sudah pernah digunakan? 

8. Apakah dengan penggunaan media yang selama ini dipakai siswa termotivasi 

dalam belajar? 

9. Apakah siswa berperan aktif pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia? 

10. Apakah dengan penggunaan media pembelajaran nilai siswa juga mengalami 

perubahan dari sebelumnya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 

1
7
2
 

Lampiran 5 

PANDUAN PENELITIAN 

 

No Kriteria Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1. Lokasi Penelitian   

a. Nama Sekolah SDN Grobog Kulon 01  SDN Grobog Kulon 01 

b. Alamat Jl. Mangga No.1 

Kecamatan Pangkah 

Kabupaten Tegal 

Jl. Mangga No.1 

Kecamatan Pangkah 

Kabupaten Tegal 

2. Kemampuan Awal Rata-rata nilai tes awal 

= 58,86 

Rata-rata nilai tes awal 

= 60,68 

3. Subjek Penelitian   

a. Populasi 22 siswa 22 siswa 

b. Sampel 22 siswa 22 siswa 

4. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 

5. Materi Mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak 

Mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak 

6. Perlakuan Media pembelajaran 

audio visual 

Model pembelajaran 

visual 

7. Instrumen Penelitian   

a. Bentuk Soal Pilihan Ganda Pilihan Ganda 

b. Banyak Soal 20 soal 20 soal 

c. Banyak Alternatif 

Jawaban 

4 Pilihan 4 Pilihan 

8. Uji Coba Instrumen   

a. Lokasi Uji Coba SDN Grobog Kulon 03 Kecamatan Pangkah 

Kabupaten Tegal 

b. Peserta Uji Coba Siswa kelas V berjumlah 40 siswa 

c. Waktu Uji Coba Maret 2015 

9. Rencana Pelaksanaan 

Penelitian 

  

a. Pertemuan I   

    1) Materi Mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak 

Mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak 

    2) Hari/Tanggal Kamis, 14 April 2016 Senin, 18 April 2016 

    3) Waktu 2 JP 2 JP 

    4) RPP Terlampir Terlampir 

b. Pertemuan II   

    1) Materi Mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak 

Mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak 

    2) Hari/Tanggal Selasa, 19 April 2016 Jum‟at, 22 April 2016 

    3) Waktu 2 JP 2 JP 

    4) RPP Terlampir terlampir 
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SILABUS PEMBELAJARAN  

 

Nama Sekolah : SD Negeri Grobog Kulon 01 

Mata Pelajaran    : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester  : V/2 

Standar Kompetensi  : 5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara lisan 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

5.2  Mengidentifi-

kasi unsur 

cerita (tokoh, 

tema, latar, 

dan amanat) 

Cerita 

pendek 

5.2.1 Mendaftar nama-

nama tokoh dan 

menuliskan 

watak tokoh 

dalam cerita. 

5.2.2 Mengelompok-

kan tokoh baik 

dan tidak baik 

5.2.3 Mencatat tema, 

latar cerita, dan 

amanat cerita 

 

1. Mendengarkan pembacaan cerita 

pendek anak-anak 

2. Menuliskan nama-nama tokoh 

cerita 

3. Menuliskan sifat/watak tokoh 

cerita 

4. Menyebutkan tokoh-tokoh cerita 

yang memiliki sifat baik 

5. Menyebutkan tokoh-tokoh cerita 

yang memiliki sifat tidak baik 

6. Menjelaskan tema cerita  

7. Menyebutkan latar cerita yang 

terdapat dalam cerita 

8. Menyimpulkan amanat yang 

terkandung dalam cerita 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

2 x 

pertemuan 

(4 x 35 

menit) 

1. Buku 

Bahasa 

Indonesia 

kelas 5 

2. Kumpulan 

Buku cerita 

Rakyat 
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PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN  

 

Nama  Sekolah : SD Negeri Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal  

Mata  Pelajaran    : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester  : V A/2  

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (4 JP)  

Standar Kompetensi  : 5.Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara lisan 

Kompetensi Dasar : 5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, dan amanat) 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ Bahan 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Cetak  Media 

Cerita 

pendek 

5.2.1 Mendaftar 

nama-nama 

tokoh dan 

menuliskan 

watak tokoh 

dalam cerita. 

5.2.2 Mengelompok-

kan tokoh baik 

dan tidak baik 

5.2.3 Mencatat tema, 

latar cerita, dan 

amanat cerita 

 

Pertemuan 1 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru mengucapkan salam pembuka, memimpin 

berdoa, mengecek kehadiran siswa,  

mengkondisikan siswa, dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

1. Siswa mendengarkan penjelasan unsur-unsur 

cerita seperti tokoh, watak tokoh, latar, tema, 

dan amanat. 

2. Siswa menyimak video cerita anak yang 

berjudul “Kancil dan Buaya” 

3. Siswa mengidentifikasi unsur-unsur cerita dalam 

video tersebut. 

4. Siswa bersama teman sebangkunya mendiskusi-

kan jawaban dari pertanyaan dan menuliskannya 

pada lembar jawab yang telah disediakan guru.  

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

2 x 

pertemuan 

(2 x 35 

menit) 

1. Nur‟aini, 

Umri dan 

Indriyani. 

2008. 

Bahasa 

Indonesia: 

untuk 

SD/MI 

kelas V. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

2. Buku 

kumpulan 

cerita 

rakyat. 

 

Video 

cerita 

anak 

“Kancil 

dan 

Buaya” 
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Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ Bahan 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Cetak  Media 

5. Siswa menuliskan nama-nama tokoh dalam 

video tersebut. 

6. Siswa menuliskan sifat/watak tokoh dalam video 

tersebut. 

7. Siswa menyebutkan tema dari cerita yang telah 

ditonton. 

8. Siswa menyebutkan latar cerita dalam video 

tersebut. 

9. Guru bersama siswa menyimpulkan amanat 

yang terkandung dalam cerita tersebut. 

10. Guru bersama siswa mencocokkan hasil latihan. 

11. Guru bersama siswa bertanya jawab hal-hal yang 

belum jelas dan meluruskan kesalah 

pemahaman. 

 

Kegiatan Penutup 

Guru membuat kesimpulan tentang materi yang 

telah dipelajari bersama siswa, memberikan 

motivasi belajar, dan menutup kegiatan 

pembelajaran dengan salam penutup. 

 

  Pertemuan 2 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru mengucapkan salam pembuka, memimpin 

berdoa, mengecek kehadiran siswa,  

mengkondisikan siswa, dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

2 x 

pertemuan 

(2 x 35 

menit) 

1. Nur‟aini, 

Umri dan 

Indriyani. 

2008. 

Bahasa 

Indonesia: 

untuk 

Video 

cerita 

anak 

“Bawang 

Putih dan 

Bawang 

Merah.  
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Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ Bahan 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Cetak  Media 

Kegiatan Inti 

1. Siswa menyimak video cerita anak yang 

berjudul “Bawang Putih, Bawang Merah, dan 

Ikan Mas” 

2. Siswa mengidentifikasi unsur-unsur cerita dalam 

video tersebut. 

3. Siswa bersama teman sebangkunya berdiskusi 

jawaban dari pertanyaan dan menuliskannya 

pada lembar jawab yang telah disediakan guru.  

4. Siswa menuliskan nama-nama tokoh dan  

sifat/watak tokoh dalam video tersebut. 

5. Siswa menyebutkan latar cerita dalam video 

tersebut. 

6. Siswa menyebutkan tema dari cerita yang telah 

ditonton. 

7. Guru bersama siswa menyimpulkan amanat 

yang terkandung dalam cerita tersebut. 

8. Guru bersama siswa mencocokkan hasil latihan. 

9. Guru bersama siswa bertanya jawab hal-hal yang 

belum jelas dan meluruskan kesalah 

pemahaman. 

 

Kegiatan Penutup 

Guru membuat kesimpulan tentang materi yang 

telah dipelajari bersama siswa, memberikan 

motivasi belajar, dan menutup kegiatan 

pembelajaran dengan salam penutup. 

SD/MI 

kelas V. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

2. Buku 

kumpulan 

cerita 

rakyat. 
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 PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL  

 

Nama  Sekolah : SD Negeri Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal  

Mata  Pelajaran    : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester  : V B/2  

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (4 JP)  

Standar Kompetensi  : 5.Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara lisan 

Kompetensi Dasar : 5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, dan amanat) 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ Bahan 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Cetak  Media 

Cerita 

pendek 

5.2.1 Mendaftar 

nama-nama 

tokoh dan 

menuliskan 

watak tokoh 

dalam cerita. 

5.2.2 Mengelompok-

kan tokoh baik 

dan tidak baik 

5.2.3 Mencatat tema, 

latar cerita, dan 

amanat cerita 

 

Pertemuan 1 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru mengucapkan salam pembuka, memimpin 

berdoa, mengecek kehadiran siswa,  

mengkondisikan siswa, dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

1. Siswa mendengarkan langkah-langkah menyimak 

cerita anak 

2. Siswa mendengarkan penjelasan unsur-unsur 

cerita seperti tokoh, watak tokoh, latar, tema, dan 

amanat. 

3. Siswa menyimak teks cerita anak yang berjudul 

“Kancil dan Buaya” yang dibacakan guru. 

4. Siswa mengidentifikasi unsur-unsur cerita dalam 

teks cerita tersebut. 

5. Siswa bersama teman sebangkunya berdiskusi 

jawaban dari pertanyaan dan menuliskannya pada 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

2 x 

pertemuan 

(2 x 35 

menit) 

1. Nur‟aini, 

Umri dan 

Indriyani. 

2008. 

Bahasa 

Indonesia: 

untuk 

SD/MI 

kelas V. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

2. Buku 

kumpulan 

cerita 

rakyat. 

 

 

Teks 

cerita 

anak 

“Kancil 

dan 

Buaya” 
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Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ Bahan 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Cetak  Media 

lembar jawab yang telah disediakan guru.  

6. Siswa menuliskan nama-nama tokoh dalam teks 

cerita tersebut. 

7. Siswa menuliskan sifat/watak tokoh dalam cerita 

tersebut. 

8. Siswa menyebutkan tema dari cerita yang telah 

ditonton. 

9. Siswa menyebutkan latar cerita dalam cerita 

tersebut. 

10. Guru bersama siswa menyimpulkan amanat yang 

terkandung dalam cerita tersebut. 

11. Guru bersama siswa mencocokkan hasil latihan. 

12. Guru bersama siswa bertanya jawab hal-hal yang 

belum jelas dan meluruskan kesalah pemahaman. 

 

Kegiatan Penutup 

Guru membuat kesimpulan tentang materi yang 

telah dipelajari bersama siswa, memberikan 

motivasi belajar, dan menutup kegiatan 

pembelajaran dengan salam penutup. 

 

  Pertemuan 2 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru mengucapkan salam pembuka, memimpin 

berdoa, mengecek kehadiran siswa,  

mengkondisikan siswa, dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

2 x 

pertemuan 

(2 x 35 

menit) 

1. Nur‟aini, 
Umri dan 

Indriyani. 

2008. 

Bahasa 

Indonesia: 

untuk 

Teks 

cerita 

anak 

“Bawang 

Putih dan 

Bawang 

Merah.  
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Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ Bahan 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Cetak  Media 

Kegiatan Inti 

1. Siswa menyimak teks cerita anak yang berjudul 

“Bawang Putih dan Bawang Merah” yang 

dibacakan oleh guru. 

2. Siswa mengidentifikasi unsur-unsur cerita dalam 

cerita tersebut. 

3. Siswa bersama teman sebangkunya berdiskusi 

jawaban dari pertanyaan dan menuliskannya pada 

lembar jawab yang telah disediakan guru.  

4. Siswa menuliskan nama-nama tokoh dan 

sifat/watak tokoh dalam cerita tersebut. 

5. Siswa mengelompokkan tokoh berdasarkan 

wataknya. 

6. Siswa menyebutkan tema dari cerita yang telah 

ditonton. 

7. Siswa menyebutkan latar cerita dalam cerita 

tersebut. 

8. Guru bersama siswa menyimpulkan amanat yang 

terkandung dalam cerita tersebut. 

9. Guru bersama siswa mencocokkan hasil latihan. 

10. Guru bersama siswa bertanya jawab hal-hal yang 

belum jelas dan meluruskan kesalah pemahaman. 

 

Kegiatan Penutup 

Guru membuat kesimpulan tentang materi yang 

telah dipelajari bersama siswa, memberikan 

motivasi belajar, dan menutup kegiatan 

pembelajaran dengan salam penutup. 

SD/MI 

kelas V. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

3. Buku 

kumpulan 

cerita 

rakyat. 
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Lampiran 9 

 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran: Bahasa Indonesia 

Pembelajaran Menggunakan Media Audio Visual di Kelas Eksperimen 

Pertemuan ke-1 

 

 

 

 

 

 

oleh 

Anisa Yuni Pertiwi 

1401412002 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah  : SDN Grobog Kulon 01 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Pokok Bahasan : Unsur-unsur cerita anak 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

Standar Kompetensi 

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

disampaikan secara lisan  

Kompetensi Dasar  

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

Indikator 

1. Mengidentifikasi tokoh-tokoh cerita dan menuliskan wataknya. 

2. Menetukan latar cerita dalam cerita 

3. Menentukan tema cerita 

4. Menentukan amanat yang terkandung dalam cerita. 

 

A. Tujuan Pembelajaran: 

1. Setelah siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 

unsur-unsur cerita anak. 

2. Setelah siswa menyimak dan menonton video cerita anak, siswa dapat 

mengidentifikasi nama tokoh dan watak/sifat tokoh dalam cerita. 

3. Setelah siswa menyimak dan menonton video cerita anak, siswa dapat 

menyebutkan latar dalam cerita. 

4. Setelah siswa menyimak dan menonton video cerita anak, siswa dapat 

menentukan tema dan amanat yang terkandung dalam cerita. 

 

B. Materi Pokok 

Unsur-unsur cerita anak. (Terlampir) 

8
7 
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C. Metode Pembelajaran 

Ceramah dan diskusi. 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal ( + 10 menit ) 

a. Guru memberi salam pada siswa 

b. Guru mengajak siswa berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai 

c. Guru mengecek kehadiran siswa 

d. Guru mengkondisikan siswa 

e. Apersepsi:  

Guru bertanya, siapa yang pernah menonton film atau video tentang 

cerita anak? 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti ( + 50 menit ) 

a. Eksplorasi   

Dalam kegiatan eksplorasi yang dilakukan adalah: 

1) Guru menjelaskan unsur-unsur cerita seperti tokoh, watak/sifat 

tokoh, latar, tema, dan amanat. 

2) Guru memutarkan video cerita anak yang berjudul “Kancil dan 

Buaya”. 

3) Guru menyuruh siswa menyimak video yang diputar di depan kelas. 

4) Guru menyuruh siswa mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat 

dalam video cerita anak tersebut. 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi yang dilakukan adalah: 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru. 

2) Siswa menyimak video cerita anak yang ditayangkan di depan kelas. 

3) Siswa mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak yang terdapat dalam 

video tersebut. 

4) Siswa bersama teman sebangkunya mendiskusikan jawaban 

pertanyaan yang berkaitan dengan unsur-unsur cerita dalam video 
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tersebut dan menuliskannya pada lembar jawab yang telah disediakan 

guru. 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi yang dilakukan adalah: 

1) Guru bersama siswa mencocokkan hasil latihan soal. 

2) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang 

belum jelas. 

3) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman dan memberikan penguatan. 

3. Kegiatan Penutup ( + 10 menit ) 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari. 

b. Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar. 

c. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam 

penutup. 

 

E. Alat, Media, dan Sumber Pembelajaran  

1. Alat Pembelajaran 

a. Lembar Soal LKPD  

2. Media Pembelajaran 

a. Media pembelajaran audio visual berupa video “Kancil dan Buaya”. 

3. Sumber belajar 

a. Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: 

Depdiknas. 

b. Nur‟aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia: untuk SD/MI 

kelas V. Jakarta: Depdiknas. 

 

F. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan penilaian akhir  

2. Jenis Penilaian : Tes tertulis 

3. Bentuk Tes : Pilihan ganda 
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4. Alat Penilaian : Lembar soal LKPD dan lembar penilaian siswa kelas 

VA (terlampir) 

5. Kunci jawaban dan skor penilaian (terlampir) 
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Lampiran 1 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

Sebuah cerita terbentuk dari beberapa unsur yang mendukung cerita. Unsur 

intrinsik dalam sebuah cerita terdiri dari: tema, amanat, tokoh, dan latar (setting). 

Unsur-unsur tersebut akan diuraikan lebih lengkap sebagai berikut: 

1. Tema adalah gagasan, ide atau pikiran utama yang mendasari sebuah cerita. 

Tema merupakan jiwa dari seluruh bagian cerita. Beberapa contoh tema, yakni: 

kepahlawanan, kejujuran, dan persahabatan. 

2. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca 

cerita melalui karyanya. Amanat pada umumnya berisi nasihat dan perbuatan-

perbuatan bijak yang perlu dilakukan. 

3. Tokoh merupakan pemeran pada sebuah cerita. Tokoh dalam cerita dapat 

berwujud manusia, binatang, pohon dan lain-lain. Tokoh cerita memiliki sifat 

yang berbeda-beda. Misalnya, baik, jahat, pemalas, rajin, dan sebagainya. 

Perwatakan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan 

karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ada beberapa karakter perwatakan tokoh, 

yakni: 

a. Protagonis adalah tokoh utama pada cerita. Tokoh ini menjadi sentral pada 

cerita dan berperan pada sebagian besar rangkaian cerita. Pada umumnya, 

tokoh utama memiliki sifat baik. Tetapi tidak jarang ditemukan tokoh utama 

diceritakan lucu, unik atau jahat sekalipun. 

b. Antagonis adalah tokoh yang selalu berlawanan atau bertentangan dengan 

tokoh utama pada cerita. Tokoh ini biasanya menjadi musuh tokoh utama. 

Pada umumnya, tokoh antagonis bersifat jahat. 

c. Tritagonis adalah tokoh penengah atau pendukung. Biasanya tokoh ini 

mendampingi tokoh utama. 

4. Latar atau setting adalah segala keterangan megenai tempat, waktu, dan 

suasana yang terjadi dalam cerita. Latar dibedakan menjadi tiga, yaitu latar 

tempat, waktu, dan suasana. 
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a. Latar tempat adalah segala sesuatu yang menjelaskan tentang tempat 

terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Misalnya: di kampung, di rumah 

tetanggga, kerajaan, pasar dan sebagainya.  

b. Latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. 

Misalnya: pagi, siang, sore, dan malam hari.  

c. Latar suasana adalah penjelasan mengenai suasana pada saat peristiwa 

terjadi. Latar suasana dapat berupa suasana menegangkan, lucu, bahagia, 

sedih, haru ataupun duka.  
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Kelompok : ....  

Anggota :  1. ………………………. 

  2. ……………………….  

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada kolom dibawah ini sesuai dengan isi cerita 

“Kancil dan Buaya”! 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Siapa saja tokoh yang ada dalam 

cerita “Kancil dan Buaya” 

 

2. Sebutkan karakter atau sifat tokoh-

tokoh dalam cerita “Kancil dan 

Buaya” 

 

3. Sebutkan latar cerita “Kancil dan 

Buaya” 

 

4. Apa tema cerita “Kancil dan 

Buaya”? 

 

5. Apa amanat yang terkandung 

dalam cerita “Kancil dan Buaya”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

 

1
8
8
 

Lampiran 3  

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

 

A. Kunci Jawaban Soal LKPD 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Siapa saja tokoh yang ada dalam 

cerita “Kancil dan Buaya”  

Kancil, buaya 

 

2. Sebutkan karakter atau sifat tokoh-

tokoh dalam cerita “Kancil dan 

Buaya” 

Kancil: baik, cerdik 

Buaya: mudah dibohongi 

3. Sebutkan latar cerita “Kancil dan 

Buaya” 

Latar tempat: hutan, sungai 

Latar waktu: siang hari 

Latar suasana: tegang 

4. Apa tema cerita “Kancil dan 

Buaya”? 

Tema: kecerdikan 

5. Apa amanat yang terkandung 

dalam cerita “Kancil dan Buaya”? 

Amanat:  

1. gunakanlah kecerdikan untuk 

kebaikan.  

2. Jangan mudah tertipu oleh 

orang yang berniat jahat kepada 

kita. 

 

B. Pedoman Penilaian 

Pedoman penilaian: 5 x 20 = 100 
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Lampiran 4 

LEMBAR DAFTAR NILAI SISWA KELAS EKSPERIMEN (VA) 
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Lampiran 10 

 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran: Bahasa Indonesia 

Pembelajaran Menggunakan Media Audio Visual di Kelas Eksperimen 

Pertemuan ke-2 

 

 

 

 

 

 

oleh 

Anisa Yuni Pertiwi 

1401412002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah  : SDN Grobog Kulon 01 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Pokok Bahasan : Unsur-unsur cerita anak 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

Standar Kompetensi 

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

disampaikan secara lisan  

Kompetensi Dasar  

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

Indikator 

1. Mengidentifikasi tokoh-tokoh cerita dan menuliskan wataknya. 

2. Menetukan latar cerita dalam cerita 

3. Menentukan tema cerita 

4. Menentukan amanat yang terkandung dalam cerita. 

 

A. Tujuan Pembelajaran: 

1. Setelah siswa menyimak dan menonton video cerita anak, siswa dapat 

mengidentifikasi nama tokoh dan watak/sifat tokoh dalam cerita. 

2. Setelah siswa menyimak dan menonton video cerita anak, siswa dapat 

menyebutkan latar dalam cerita. 

3. Setelah siswa menyimak dan menonton video cerita anak, siswa dapat 

menentukan tema dan amanat yang terkandung dalam cerita. 

 

B. Materi Pokok 

Unsur-unsur Cerita Anak. (Terlampir) 

 

C. Metode Pembelajaran 

Ceramah dan diskusi. 

8
7 
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D. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal ( + 10 menit ) 

a. Guru memberi salam pada peserta didik 

b. Guru mengajak siswa berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai 

c. Guru mengecek kehadiran siswa 

d. Guru mengkondisikan siswa 

e. Apersepsi:  

Guru bertanya, siapa yang pernah menonton film atau video? 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti ( + 50 menit ) 

a. Eksplorasi   

Dalam kegiatan eksplorasi yang dilakukan adalah: 

1) Guru memutarkan video cerita anak yang berjudul “Bawang Putih dan 

Bawang Merah”. 

2) Guru menyuruh siswa menyimak video yang di putar di depan kelas. 

3) Guru menyuruh siswa mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat 

dalam video cerita anak tersebut. 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi yang dilakukan adalah: 

1) Siswa menyimak video cerita anak yang di putar di depan kelas. 

2) Siswa mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam video 

tersebut. 

3) Siswa bersama teman sebangkunya mendiskusikan jawaban 

pertanyaan yang berkaitan dengan unsur-unsur cerita dalam video 

tersebut dan menuliskan jawabannya pada lembar jawab yang telah 

disediakan guru. 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi yang dilakukan adalah: 

1) Guru bersama siswa mencocokkan hasil latihan soal. 

2) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang 

belum jelas. 



193 

 

 

1
9
3
 

3) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman dan memberikan penguatan. 

3. Kegiatan Penutup ( + 10 menit ) 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari. 

b. Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar. 

c. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam 

penutup. 

 

E. Alat, Media, dan Sumber Pembelajaran  

1. Alat Pembelajaran 

1. Lembar Soal LKPD  

2. Media Pembelajaran 

a. Media pembelajaran audio visual berupa video “Bawang Putih dan 

Bawang Merah”. 

3. Sumber belajar 

a. Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: 

Depdiknas. 

b. Nur‟aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia: untuk SD/MI 

kelas V. Jakarta: Depdiknas. 

 

F. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan penilaian akhir  

2. Jenis Penilaian : Tes tertulis 

3. Bentuk Tes : Pilihan ganda 

4. Alat Penilaian : Lembar soal LKPD dan lembar penilaian siswa kelas 

VA (terlampir) 

5. Kunci jawaban dan skor penilaian (terlampir) 
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Lampiran 1 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

Sebuah cerita terbentuk dari beberapa unsur yang mendukung cerita. Unsur 

intrinsik dalam sebuah cerita terdiri dari: tema, amanat, tokoh, dan latar (setting). 

Unsur-unsur tersebut akan diuraikan lebih lengkap sebagai berikut: 

1. Tema adalah gagasan, ide atau pikiran utama yang mendasari sebuah cerita. 

Tema merupakan jiwa dari seluruh bagian cerita. Beberapa contoh tema, yakni: 

kepahlawanan, kejujuran, dan persahabatan. 

2. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca 

cerita melalui karyanya. Amanat pada umumnya berisi nasihat dan perbuatan-

perbuatan bijak yang perlu dilakukan. 

3. Tokoh merupakan pemeran pada sebuah cerita. Tokoh dalam cerita dapat 

berwujud manusia, binatang, pohon dan lain-lain. Tokoh cerita memiliki sifat 

yang berbeda-beda. Misalnya, baik, jahat, pemalas, rajin, dan sebagainya. 

Perwatakan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan 

karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ada beberapa karakter perwatakan tokoh, 

yakni: 

a. Protagonis adalah tokoh utama pada cerita. Tokoh ini menjadi sentral pada 

cerita dan berperan pada sebagian besar rangkaian cerita. Pada umumnya, 

tokoh utama memiliki sifat baik. Tetapi tidak jarang ditemukan tokoh utama 

diceritakan lucu, unik atau jahat sekalipun. 

b. Antagonis adalah tokoh yang selalu berlawanan atau bertentangan dengan 

tokoh utama pada cerita. Tokoh ini biasanya menjadi musuh tokoh utama. 

Pada umumnya, tokoh antagonis bersifat jahat. 

c. Tritagonis adalah tokoh penengah atau pendukung. Biasanya tokoh ini 

mendampingi tokoh utama. 

4. Latar atau setting adalah segala keterangan megenai tempat, waktu, dan 

suasana yang terjadi dalam cerita. Latar dibedakan menjadi tiga, yaitu latar 

tempat, waktu, dan suasana. 
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a. Latar tempat adalah segala sesuatu yang menjelaskan tentang tempat 

terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Misalnya: di kampung, di rumah 

tetanggga, kerajaan, pasar dan sebagainya.  

b. Latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. 

Misalnya: pagi, siang, sore, dan malam hari.  

c. Latar suasana adalah penjelasan mengenai suasana pada saat peristiwa 

terjadi. Latar suasana dapat berupa suasana menegangkan, lucu, bahagia, 

sedih, haru ataupun duka.  
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Kelompok : ....  

Anggota :  1. ………………………. 

  2. ……………………….  

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada kolom dibawah ini sesuai dengan isi cerita 

“Bawang Putih dan Bawang Merah”! 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. 
Siapa saja tokoh yang ada dalam 

cerita “Bawang Putih dan Bawang 

Merah” 

 

2. Sebutkan karakter atau sifat tokoh-

tokoh dalam cerita “Bawang Putih 

dan Bawang Merah” 

 

3. Sebutkan latar cerita “Bawang 

Putih dan Bawang Merah” 

 

4. Apa tema cerita “Bawang Putih 

dan Bawang Merah”? 

 

5. Apa  amanat yang terkandung 

dalam cerita “Bawang Putih dan 

Bawang Merah”? 
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Lampiran 3 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

 

A. Kunci Jawaban Soal LKPD 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. 
Siapa saja tokoh yang ada dalam 

cerita “Bawang Putih dan Bawang 

Merah” 

Bawang Putih, Bawang Merah,  

Ikan Mas, Ibu Tiri, Pangeran. 

2. Sebutkan karakter atau sifat tokoh-

tokoh dalam cerita “Bawang Putih 

dan Bawang Merah” 

1. Bawang Putih: baik hati, lemah 

lembut, penyayang 

2. Bawang Merah: jahat, licik 

3. Ikan Mas: baik hati 

4. Ibu Tiri: jahat, kejam 

5. Pangeran: baik hati 

3. Sebutkan latar cerita “Bawang 

Putih dan Bawang Merah” 

Latar tempat: desa, sungai, pasar 

Latar waktu: pagi dan siang hari 

Latar suasana: tegang 

4. Apa tema cerita “Bawang Putih 

dan Bawang Merah”? 

Tema: kebaikan dan kesabaran. 

5. Apa amanat yang terkandung 

dalam cerita “Bawang Putih dan 

Bawang Merah”? 

Amanat: kebaikan dan kesabaran 

pasti akan menang dan berbuah 

manis. 

 

B. Pedoman Penilaian 

Pedoman penilaian: 5 x 20 = 100 
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Lampiran 4 

LEMBAR DAFTAR NILAI SISWA KELAS EKSPERIMEN (VA) 
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Lampiran 11 

 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran: Bahasa Indonesia 

Pembelajaran Menggunakan Media Visual di Kelas Kontrol 

Pertemuan ke-1 

 

 

 

 

 

 

oleh 

Anisa Yuni Pertiwi 

1401412002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah  : SDN Grobog Kulon 01 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Pokok Bahasan : Unsur-unsur cerita anak 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

Standar Kompetensi 

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

disampaikan secara lisan  

Kompetensi Dasar  

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

Indikator 

1. Mengidentifikasi tokoh-tokoh cerita dan menuliskan wataknya. 

2. Menetukan latar cerita dalam cerita 

3. Menentukan tema cerita 

4. Menentukan amanat yang terkandung dalam cerita. 

 

A. Tujuan Pembelajaran: 

1. Setelah siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 

unsur-unsur cerita anak. 

2. Setelah siswa menyimak cerita anak yag dibacakan guru, siswa dapat 

mengidentifikasi nama tokoh dan watak/sifat tokoh dalam cerita. 

3. Setelah siswa menyimak cerita anak yang dibacakan guru, siswa dapat 

menyebutkan latar dalam cerita. 

4. Setelah siswa menyimak cerita anak yang dibacakan guru, siswa dapat 

menentukan tema dan amanat yang terkandung dalam cerita. 

 

B. Materi Pokok 

Unsur-unsur Cerita Anak. (Terlampir) 

8
7 
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C. Metode Pembelajaran 

Ceramah dan diskusi. 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal ( + 10 menit ) 

a. Guru memberi salam pada peserta didik 

b. Guru mengajak siswa berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai 

c. Guru mengecek kehadiran siswa 

d. Guru mengkondisikan siswa 

e. Apersepsi:  

Guru bertanya, siapa yang pernah menonton film atau video tentang 

cerita anak? 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti ( + 50 menit ) 

a. Eksplorasi   

Dalam kegiatan eksplorasi yang dilakukan adalah: 

1) Guru menjelaskan unsur-unsur cerita seperti tokoh, watak/sifat 

tokoh, latar, tema, dan amanat. 

2) Guru membacakan cerita anak yang berjudul “Kancil dan Buaya”. 

3) Guru menyuruh siswa menyimak cerita yang dibacakan guru di 

depan kelas. 

4) Guru menyuruh siswa mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat 

dalam cerita anak tersebut. 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi yang dilakukan adalah: 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru. 

2) Siswa menyimak cerita anak yang dibacakan guru di depan kelas. 

3) Siswa mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak yang terdapat dalam 

cerita tersebut. 

4) Siswa bersama teman sebangkunya mendiskusikan jawaban 

pertanyaan yang berkaitan dengan unsur-unsur cerita dalam teks 
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cerita tersebut dan menuliskannya pada lembar jawab yang telah 

disediakan guru. 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi yang dilakukan adalah: 

1) Guru bersama siswa mencocokkan hasil latihan soal. 

2) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang 

belum jelas. 

3) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman dan memberikan penguatan. 

3. Kegiatan Penutup ( + 10 menit ) 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari. 

b. Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar. 

c. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam 

penutup. 

 

E. Alat, Media, dan Sumber Pembelajaran  

1. Alat Pembelajaran 

a. Lembar Soal LKPD  

2. Media Pembelajaran 

a. Media pembelajaran visual berupa teks cerita “Kancil dan Buaya”. 

3. Sumber belajar 

a. Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: 

Depdiknas. 

b. Nur‟aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia: untuk SD/MI 

kelas V. Jakarta: Depdiknas. 

 

F. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan penilaian akhir  

2. Jenis Penilaian : Tes tertulis 

3. Bentuk Tes : Pilihan ganda 
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4. Alat Penilaian : Lembar soal LKPD dan lembar penilaian siswa kelas 

VB (terlampir) 

5. Kunci jawaban dan skor penilaian (terlampir) 
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Lampiran 1 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

Sebuah cerita terbentuk dari beberapa unsur yang mendukung cerita. Unsur 

intrinsik dalam sebuah cerita terdiri dari: tema, amanat, tokoh, dan latar (setting). 

Unsur-unsur tersebut akan diuraikan lebih lengkap sebagai berikut: 

1. Tema adalah gagasan, ide atau pikiran utama yang mendasari sebuah cerita. 

Tema merupakan jiwa dari seluruh bagian cerita. Beberapa contoh tema, yakni: 

kepahlawanan, kejujuran, dan persahabatan. 

2. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca 

cerita melalui karyanya. Amanat pada umumnya berisi nasihat dan perbuatan-

perbuatan bijak yang perlu dilakukan. 

3. Tokoh merupakan pemeran pada sebuah cerita. Tokoh dalam cerita dapat 

berwujud manusia, binatang, pohon dan lain-lain. Tokoh cerita memiliki sifat 

yang berbeda-beda. Misalnya, baik, jahat, pemalas, rajin, dan sebagainya. 

Perwatakan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan 

karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ada beberapa karakter perwatakan tokoh, 

yakni: 

a. Protagonis adalah tokoh utama pada cerita. Tokoh ini menjadi sentral pada 

cerita dan berperan pada sebagian besar rangkaian cerita. Pada umumnya, 

tokoh utama memiliki sifat baik. Tetapi tidak jarang ditemukan tokoh utama 

diceritakan lucu, unik atau jahat sekalipun. 

b. Antagonis adalah tokoh yang selalu berlawanan atau bertentangan dengan 

tokoh utama pada cerita. Tokoh ini biasanya menjadi musuh tokoh utama. 

Pada umumnya, tokoh antagonis bersifat jahat. 

c. Tritagonis adalah tokoh penengah atau pendukung. Biasanya tokoh ini 

mendampingi tokoh utama. 

4. Latar atau setting adalah segala keterangan megenai tempat, waktu, dan 

suasana yang terjadi dalam cerita. Latar dibedakan menjadi tiga, yaitu latar 

tempat, waktu, dan suasana. 
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a. Latar tempat adalah segala sesuatu yang menjelaskan tentang tempat 

terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Misalnya: di kampung, di rumah 

tetanggga, kerajaan, pasar dan sebagainya.  

b. Latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. 

Misalnya: pagi, siang, sore, dan malam hari.  

c. Latar suasana adalah penjelasan mengenai suasana pada saat peristiwa 

terjadi. Latar suasana dapat berupa suasana menegangkan, lucu, bahagia, 

sedih, haru ataupun duka.  
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TEKS CERITA 

“CERITA KANCIL DAN BUAYA” 

 

Suatu hari yang sangat terik, kancil sedang tergopoh-gopoh menuju hutan 

dimana ia tinggal. Hari itu tidak biasanya panas sekali. Kancil baru saja memetik 

beberapa timun milik Pak Tani yang ada di sebelah hutan. Tapi kali ini ia tidak 

bisa makan timun Pak Tani yang terkenal sangat enak dan besar-besar. Kali ini 

musim panas berlangsung lama, sehingga banyak timun milik Pak Tani yang 

rusak. 

Terpaksa si kancil kembali ke hutan untuk mencari makanan yang lainnya. 

Ditengah perjalanan ia harus melintasi sungai yang begitu besar dan sangat deras 

airnya. 

Tiba-tiba muncul seekor buaya dari dalam air di hadapan si kancil. "Ci luk 

baaa! Hello cil, dari mana kamu? Sudah lama tak jumpa, mau menyebrang ya? 

pasti kamu tidak bisa, ya kan? Si buaya meledek si kancil yang ingin menyebrang 

sungai itu. 

"Sebenarnya aku ingin menyerahkan diriku untuk menjadi santapan kalian, 

tetapi aku ragu apa tubuhku ini cukup untuk kalian semua?" Kata si kancil kepada 

buaya dengan pasrah. 

"Hahaha... ya cukuplah cil, kita semua adalah buaya yang akur dan tidak ada 

yang serakah, hahahaha" jawab buaya kepada si kancil. 

"Baiklah tapi ijinkan aku untuk menghitung kalian semua dulu, sebab aku 

takut kalau tidak cukup," pinta si kancil yang cerdik kepada para buaya yang 

sudah tidak sabar ingin memakan si kancil. 

Akhirnya para buaya berjejer memenuhi sungai mulai dari tempat si kancil 

sampai ujung sungai seberang sana. 

"Baiklah cil, silahkan kau menghitung jumlah kami" pinta buaya dengan 

sedikit nada memaksa. 

"Oke deh, aku hitung ya... satu... dua... tiga... empat..." Si kancil mulai 

menghitung satu persatu para kawanan buaya dengan melompati dari satu buaya 

ke buaya yang lain. 
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Sampai akhirnya si kancil sampai di buaya terakhir di ujung sungai, si 

kancil yang cerdik dan suka mencuri timun ini langsung lompat ke darat dan 

sambil berkata "Oke... jumlah kalian memang cukup, cukup untuk aku bodohi, 

hahahaha..." Kata kancil sambil berlari masuk ke dalam hutan dengan selamat. 

Akhirnya kancil selamat dan bisa kembali ke dalam hutan.  
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Kelompok : 

Anggota  : 1. ……………………….  

        2. ……………………….  

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada kolom dibawah ini sesuai dengan isi cerita 

“Kancil dan Buaya”! 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Siapa saja tokoh yang ada dalam 

cerita “Kancil dan Buaya”  

 

 

2. Sebutkan karakter atau sifat tokoh-

tokoh dalam cerita “Kancil dan 

Buaya” 

 

3. Sebutkan latar cerita “Kancil dan 

Buaya” 

 

4. Apa tema cerita “Kancil dan 

Buaya”? 

 

5. Apa amanat yang terkandung 

dalam cerita “Kancil dan Buaya”? 
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Lampiran 3  

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

 

A. Kunci Jawaban Soal LKPD 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Siapa saja tokoh yang ada dalam 

cerita “Kancil dan Buaya”  

Kancil, buaya 

 

2. Sebutkan karakter atau sifat tokoh-

tokoh dalam cerita “Kancil dan 

Buaya” 

Kancil: baik, cerdik 

Buaya: mudah dibohongi 

3. Sebutkan latar cerita “Kancil dan 

Buaya” 

Latar tempat: hutan, sungai 

Latar waktu: siang hari 

Latar suasana: tegang 

4. Apa tema cerita “Kancil dan 

Buaya”? 

Tema: kecerdikan 

5. Apa amanat yang terkandung 

dalam cerita “Kancil dan Buaya”? 

Amanat:  

a. gunakanlah kecerdikan untuk 

kebaikan.  

b. Jangan mudah tertipu oleh orang 

yang berniat jahat kepada kita. 

 

B. Pedoman Penilaian 

Pedoman penilaian: 5 x 20 = 100 
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Lampiran 4 

LEMBAR DAFTAR NILAI SISWA KELAS KONTROL (VB) 
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Lampiran 12 

 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran: Bahasa Indonesia 

Pembelajaran Menggunakan Media Visual di Kelas Kontrol 

Pertemuan ke-2 

 

 

 

 

 

 

oleh 

Anisa Yuni Pertiwi 

1401412002 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

  

Nama Sekolah  : SDN Grobog Kulon 01 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Pokok Bahasan : Unsur-unsur cerita anak  

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

Standar Kompetensi 

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

disampaikan secara lisan  

Kompetensi Dasar  

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

Indikator 

1. Mengidentifikasi tokoh-tokoh cerita dan menuliskan wataknya. 

2. Menetukan latar cerita dalam cerita 

3. Menentukan tema cerita 

4. Menentukan amanat yang terkandung dalam cerita. 

 

A. Tujuan Pembelajaran: 

1. Setelah siswa menyimak cerita anak yang dibacakan guru, siswa dapat 

mengidentifikasi nama tokoh dan watak/sifat tokoh dalam cerita. 

2. Setelah siswa menyimak cerita anak yang dibacakan guru, siswa dapat 

menyebutkan latar dalam cerita. 

3. Setelah siswa menyimak cerita anak yang dibacakan guru, siswa dapat 

menentukan tema dan amanat yang terkandung dalam cerita. 

 

B. Materi Pokok 

Unsur-unsur Cerita Anak. (Terlampir) 

 

C. Metode Pembelajaran 

Ceramah dan diskusi. 

8
7 
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D. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal ( + 10 menit ) 

a. Guru memberi salam pada peserta didik 

b. Guru mengajak siswa berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai 

c. Guru mengecek kehadiran siswa 

d. Guru mengkondisikan siswa 

e. Apersepsi:  

Guru bertanya, siapa yang pernah menonton film atau video tentang 

cerita anak? 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti ( + 50 menit ) 

a. Eksplorasi   

Dalam kegiatan eksplorasi yang dilakukan adalah: 

1) Guru membacakan teks cerita anak yang berjudul “Bawang Putih dan 

Bawang Merah” 

2) Guru menyuruh siswa mendengarkan cerita yang dibacakan di depan 

kelas. 

3) Guru menyuruh siswa mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat 

dalam cerita anak tersebut. 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi yang dilakukan adalah: 

1) Siswa menyimak cerita anak yang di dibacakan guru di depan kelas. 

2) Siswa mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam cerita 

tersebut. 

3) Siswa bersama teman sebangkunya mendiskusikan jawaban 

pertanyaan yang berkaitan dengan unsur-unsur cerita dalam cerita 

tersebut dan menuliskan jawabannya pada kertas yang telah 

disediakan guru. 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi yang dilakukan adalah: 

1) Guru bersama siswa mencocokkan hasil latihan soal. 
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2) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang 

belum jelas. 

3) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman dan memberikan penguatan. 

3. Kegiatan Penutup ( + 10 menit ) 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari. 

b. Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih giat belajar. 

c. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam 

penutup. 

 

E. Alat, Media, dan Sumber Pembelajaran  

1. Alat Pembelajaran 

a. Lembar soal LKPD 

2. Media Pembelajaran 

4) Media pembelajaran visual berupa teks cerita “Bawang Putih dan 

Bawang Merah”. 

3. Sumber belajar 

a. Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: 

Depdiknas. 

b. Nur‟aini, Umri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia: untuk SD/MI 

kelas V. Jakarta: Depdiknas. 

 

F. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan penilaian akhir  

2. Jenis Penilaian : Tes tertulis 

3. Bentuk Tes : Pilihan ganda 

4. Alat Penilaian : Lembar soal LKPD dan lembar penilaian siswa kelas 

VB (terlampir) 

5. Kunci jawaban dan skor penilaian (terlampir) 
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Lampiran 1 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

Sebuah cerita terbentuk dari beberapa unsur yang mendukung cerita. Unsur 

intrinsik dalam sebuah cerita terdiri dari: tema, amanat, tokoh, dan latar (setting). 

Unsur-unsur tersebut akan diuraikan lebih lengkap sebagai berikut: 

1. Tema adalah gagasan, ide atau pikiran utama yang mendasari sebuah cerita. 

Tema merupakan jiwa dari seluruh bagian cerita. Beberapa contoh tema, yakni: 

kepahlawanan, kejujuran, dan persahabatan. 

2. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca 

cerita melalui karyanya. Amanat pada umumnya berisi nasihat dan perbuatan-

perbuatan bijak yang perlu dilakukan. 

3. Tokoh merupakan pemeran pada sebuah cerita. Tokoh dalam cerita dapat 

berwujud manusia, binatang, pohon dan lain-lain. Tokoh cerita memiliki sifat 

yang berbeda-beda. Misalnya, baik, jahat, pemalas, rajin, dan sebagainya. 

Perwatakan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan 

karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ada beberapa karakter perwatakan tokoh, 

yakni: 

a. Protagonis adalah tokoh utama pada cerita. Tokoh ini menjadi sentral pada 

cerita dan berperan pada sebagian besar rangkaian cerita. Pada umumnya, 

tokoh utama memiliki sifat baik. Tetapi tidak jarang ditemukan tokoh utama 

diceritakan lucu, unik atau jahat sekalipun. 

b. Antagonis adalah tokoh yang selalu berlawanan atau bertentangan dengan 

tokoh utama pada cerita. Tokoh ini biasanya menjadi musuh tokoh utama. 

Pada umumnya, tokoh antagonis bersifat jahat. 

c. Tritagonis adalah tokoh penengah atau pendukung. Biasanya tokoh ini 

mendampingi tokoh utama. 

4. Latar atau setting adalah segala keterangan megenai tempat, waktu, dan 

suasana yang terjadi dalam cerita. Latar dibedakan menjadi tiga, yaitu latar 

tempat, waktu, dan suasana. 
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a. Latar tempat adalah segala sesuatu yang menjelaskan tentang tempat 

terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Misalnya: di kampung, di rumah 

tetanggga, kerajaan, pasar dan sebagainya.  

b. Latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. 

Misalnya: pagi, siang, sore, dan malam hari.  

c. Latar suasana adalah penjelasan mengenai suasana pada saat peristiwa 

terjadi. Latar suasana dapat berupa suasana menegangkan, lucu, bahagia, 

sedih, haru ataupun duka.  
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TEKS CERITA  

“BAWANG MERAH DAN BAWANG PUTIH” 

 

Di suatu desa terdapat seorang gadis yang sangat cantik yang bernama 

Bawang Putih. Bawang Putih tinggal bersama ibu tiri dan saudara tirinya. Ibu tiri 

dan anaknya yang bernama Bawang Merah sangatlah kejam dan selalu bertindak 

semena-mena kepada Bawang Putih. Bawang Merah dan ibunya sangat serakah 

dan mereka ingin merampas harta yang dimiliki Bawang Putih. Hampir semua 

pekerjaan rumah dikerjakan oleh Bawang Putih yang selalu disuruh oleh ibu 

tirinya dan Bawang Merah. Dari mulai memasak, mencuci piring, membersihkan 

rumah, hingga mencuci baju.  

Suatu hari ibu tirinya menyuruh Bawang Putih mencuci baju disungai, tiba-

tiba baju Bawang Merah yang dicuci Bawang Putih hanyut terbawa arus sungai. 

Betapa paniknya Bawang Putih, ia pun bergegas mencari baju itu sampai ketemu, 

namun baju tersebut tidak ketemu. Bawang Putih pun duduk di pinggir sungai 

dengan perasaan kecewa dan gelisah. Tiba-tiba muncul seekor Ikan Mas di 

hadapan Bawang Putih. Bawang Putih pun terkejut. Ikan Mas itu sepertinya bukan 

ikan biasa, melainkan ikan ajaib karena bisa berbicara dengan manusia. 

Ikan Mas itu menghampiri dan menyapa bawang putih, “apa yang sedang 

kamu lakukan di sini putih, tampaknya kau begitu gelisah?”.  

Bawang Putih menjawab dengan terbata-bata, “aku sedang mencari baju 

saudaraku yang hanyut di sekitar sungai ini, apakah kau melihatnya wahai Ikan 

Mas?” Ikan Mas segera pergi dan kembali dengan membawa sehelai baju 

berwarna merah yang dicari- cari bawang putih. 

“Inikah yang kamu maksud Bawang Putih?” Tanya Ikan Mas. 

Bawang putih menjawab, “Iya, itu baju yang aku cari-cari, terimakasih Ikan 

Mas karena kau telah membantu ku mencari baju ini, aku benar- benar tidak tau 

apa yang terjadi nantinya padaku jika baju ini tidak ketemu. Sekali lagi 

terimakasih Ikan Mas”. 

“Iya sama-sama Bawang Putih, aku juga senang bisa membantumu,” jawab 

Ikan Mas. 
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“Kalau begitu aku pulang dulu Ikan Mas, ibu dan bawang merah bisa marah 

jika aku terlalu lama disini,” kata Bawang Putih. 

“Kalau begitu hati-hati bawang putih! Kalau kamu butuh bantuan, datang 

saja ke sungai ini, aku selalu siap membantumu gadis cantik.” 

“Baiklah Ikan Mas, sampai jumpa!” Pamit Bawang Putih. 

Bawang putih pun pulang ke rumah dan segera meninggalkan Ikan Mas 

ajaib. Ketika ia sampai di rumah, tiba-tiba ibu dan Bawang Merah memarahi 

Bawang Putih karena ia pulang terlalu sore. Beribu cacian dan cercaan 

dilontarkannya pada Bawang Putih. Bawang Putih hanya bisa diam dan bersabar. 

Keesokan harinya, ibu tiri menyuruh Bawang Putih untuk berbelanja di 

pasar, namun uang yang diberi ibu tirinya hanya sedikit, sedangkan yang harus 

dibeli begitu banyak. Bawang Putih pun bingung bagaimana mencukupi 

kebutuhan yang harus dibeli dengan hanya menggunakan uang yang begitu sedikit 

ia terima. Bawang Putih berusaha berpikir bagaimana caranya, lalu ia ingat 

terhadap Ikan Mas dan tanpa berpikir panjang ia langsung pergi ke sungai dan 

menemui Ikan Mas. Ternyata secara diam-diam tanpa sepengetahuan Bawang 

Putih, Bawang Merah mengikuti dia dan tidak sengaja melihatnya sedang 

berbicara kepada Ikan Mas ajaib. Bawang Merah pun dengan cepat kembali ke 

rumah untuk menemui ibunya dan menyuruh ibunya membawa jala. Mereka 

berdua mendengar semua apa yang dibicarakan bawang putih dan Ikan Mas. 

“Mengapa kamu bersedih sahabatku?” tanya Ikan Mas. 

“Aku sedang bingung Ikan Mas, ibu menyuruhku belanja di pasar  dan 

memberiku uang sedikit sekali, padahal yang harus aku beli begitu banyak.” 

Jawab bawang putih sambil menagis. 

“Tenanglah sahabatku, aku akan membantumu!” jawab Ikan Mas. 

“Benarkah itu Ikan Mas?” tanya bawang putih. 

“Ambillah kepingan emas ini, lalu juallah keping emas ini di pasar dan 

kamu bisa membeli belanjaan tersebut.” Kata Ikan Mas. 

Dengan senang hati bawang putih menerima pemberian Ikan Mas” 

terimakasih Ikan Mas, kau memang sahabatku yang paling baik.” Ucap Bawang 

Putih. 
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“Sama-sama putih,” jawab Ikan Mas. 

Kemudian bawang putih segera ke pasar dan meninggalkan Ikan Mas. 

--- 

“Hik, hik,” jeritan Ikan Mas yang merasa kesakitan, Ikan Mas berusaha 

berteriak namun tak ada yang menolong. Ternyata bawang merah dan ibunya 

yang berusaha menangkap Ikan Mas ajaib itu secara kasar. 

“Kena kau ikan bodoh!” Bawang merah tertawa terbahak-bahak dan 

membawa ikan itu pulang. 

Sesampai di rumah, Bawang Merah dan ibunya menggoreng ikan tersebut 

untuk diberikannya kepada Bawang Putih.  

“Bawang Putih, Bawang Putih!“ teriak bawang merah yang memanggil 

bawang putih.   

“Iya. Ada apa kau memanggilku bawang merah?” Tanya bawang putih. 

“Ini ada lauk pauk yang lezat dan enak untukmu, makanlah bawang putih.” 

Bawang putih pun makan dengan perasaan heran. 

“Bagaimana putih, enakkan ikannya?” tanya Bawang Merah. 

“Iya Bawang Merah,” Jawab Bawang Putih. 

Kemudian Bawang Merah menceritakan bahwa ikan yang dimakan Bawang 

Putih itu adalah sahabatnya sendiri, Ikan Mas. Betapa sedihnya Bawang Putih 

mendengar hal itu dan merasa bersalah. Segera dikuburnya kerangka Ikan Mas 

ajaib sahabatnya itu di halaman rumah, lalu kerangka ikan tersebut tumbuh 

menjadi pohon yang berdaun emas dan bertangkai perak. 

Keesokan harinya, ada seorang pangeran yang sedang mengitari desa 

mencari obat untuk ayahnya yang sedang sakit. Obat tersebut adalah daun emas. 

Pangeran melihat pohon berdaun emas itu. Ia pun langsung menanyakan kepada 

Bawang Merah siapa yang menanam pohon tersebut. Dengan bangganya, Bawang 

Merah mengakui bahwa dirinyalah yang menanam pohon tersebut. Sang pangeran 

lalu mengadakan sayembara, barangsiapa yang bisa mencabut pohon tersebut 

akan dijadikan permaisuri jika seorang perempuan, namun jika laki-laki akan 

dijadikan saudara. Banyak warga yang menghampiri rumah tersebut dan mencoba 

mencabut pohon tersebut, akan tetapi tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut 
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bahkan sampai pria besar sekalipun tidak sanggup. Bawang Merah pun mencoba 

mencabut pohon tersebut di depan sang pangeran akan tetapi tidak bisa. 

Kemudian muncullah bawang putih. “Tunggu pangeran, akulah yang 

menanam pohon emas ini dan izinkan aku mencoba mencabut pohon tersebut,” 

kata Bawang Putih. 

“Dengan senang hati, silahkan!” ujar pangeran. 

Ternyata Bawang Putih bisa mencabut pohon emas bertangkai perak 

tersebut. Ia segera memberikannya pada pangeran. Karena Bawang putih berhasil 

mencabut pohon emas itu, ia dijadikan seorang permaisuri yang mendampingi 

pangeran memimpin kerajaan. Bawang merah pun merasa malu atas perbuatannya 

selama ini terhadap bawang putih. 

”Bawang putih pun menikah dan hidup bahagia bersama pangeran.” 
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Kelompok : 

Anggota : 1. ……………………….  

       2. ……………………….  

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada kolom dibawah ini sesuai dengan isi cerita 

“Bawang Putih dan Bawang Merah”! 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. 
Siapa saja tokoh yang ada dalam 

cerita “Bawang Putih dan Bawang 

Merah” 

 

2. Sebutkan karakter atau sifat tokoh-

tokoh dalam cerita “Bawang Putih 

dan Bawang Merah” 

 

3. Sebutkan latar cerita “Bawang 

Putih dan Bawang Merah” 

 

4. Apa tema cerita “Bawang Putih 

dan Bawang Merah” 

 

5. Apa amanat yang terkandung 

dalam cerita “Bawang Putih dan 

Bawang Merah”? 
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Lampiran 3  

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

 

A. Kunci Jawaban Soal LKPD 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. 
Siapa saja tokoh yang ada dalam 

cerita “Bawang Putih dan Bawang 

Merah” 

Bawang Putih, Bawang Merah,  

Ikan Mas, Ibu Tiri, Pangeran. 

2. Sebutkan karakter atau sifat tokoh-

tokoh dalam cerita “Bawang Putih 

dan Bawang Merah” 

1. Bawang Putih: baik hati, lemah 

lembut, penyayang 

2. Bawang Merah: jahat, licik 

3. Ikan Mas: baik hati 

4. Ibu Tiri: jahat, kejam 

5. Pangeran: baik hati 

3. Sebutkan latar cerita “Bawang 

Putih dan Bawang Merah” 

Latar tempat: desa, sungai, pasar 

Latar waktu: pagi dan siang hari 

Latar suasana: tegang 

4. Apa tema cerita “Bawang Putih 

dan Bawang Merah”? 

Tema: kebaikan dan kesabaran. 

5. Apa amanat yang terkandung 

dalam cerita “Bawang Putih dan 

Bawang Merah”? 

Amanat: kebaikan dan kesabaran 

pasti akan menang dan berbuah 

manis. 

 

B. Pedoman Penilaian 

Pedoman penilaian: 5 x 20 = 100 

 

 

 

 

 



225 

 

 

2
2
5
 

Lampiran 4 

LEMBAR DAFTAR NILAI SISWA KELAS KONTROL (VB) 
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Lampiran 13 

KISI-KISI ANGKET MOTIVASI BELAJAR UJI COBA 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal   

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : V/2   

  

No Variabel Indikator 
Pertanyaan Jumlah 

soal Positif Negatif 

1. Motivasi 

Belajar 

Siswa 

Senang mengikuti 

pelajaran 

1, 2, 3, 4 5, 6 6 

Tekun dalam 

menghadapi tugas 

7, 8, 9 10, 11, 12, 6 

Ulet dalam menghadapi 

kesulitan 

13, 14, 15, 

16 

17, 18, 19 7 

Memiliki minat belajar 20, 21, 22 23, 24, 25 6 

Senang bekerja mandiri 26, 27, 28, 

29 

30, 31, 32 7 

Senang berdiskusi 

dengan teman 

33, 34, 35, 

36 

37, 38, 39 7 

Tidak terpengaruh 

pendapat orang lain 

40, 41, 42 43, 44, 45, 

46 

7 

Senang memecahkan 

masalah 

47, 48, 50 51, 52 5 

Jumlah 52 
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Lampiran 14 

ANGKET MOTIVASI BELAJAR UJI COBA 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Grobog Kulon 03 Kabupaten Tegal   

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2   

 

Petunjuk: 

1. Pada kuesioner ini terdapat 52 item pernyataan. Bertujuan mengukur motivasi 

belajar siswa. Isilah seluruh kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisian di 

bawah ini. 

2. Apa yang kamu isi tidak ada kaitannya dengan nilai kamu. Oleh karena itu 

isilah setiap item pernyataan dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang 

kamu alami, rasakan, dan lakukan selama mengikuti pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

3. Pastikan kamu telah mengisi seluruh pernyataan dalam kuesioner ini.   

Petunjuk Pengisian 

Isilah dengan tanda cek (√) pada kolom dari setiap nomor pernyataan yang paling 

sesuai dengan apa yang anda alami. Pengertian yang ada dalam kolom tersebut 

adalah sebagai berikut. 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KD : Kadang-kadang 

TP : Tidak Pernah 

  

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SL SR KD TP 

1.  Saya senang belajar Bahasa Indonesia karena guru 

mengajar dengan berbagai cara 

    

2.  Saya senang belajar bahasa Indonesia karena guru 

mengajar dengan pemainan 

    

3.  Saya senang belajar Bahasa Indonesia karena dalam 

kegiatan belajar sering berkelompok 

    

4.  Saya senang belajar Bahasa Indonesia karena guru 

mengajar dengan bercerita 
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No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SL SR KD TP 

5.  Saya tidak senang belajar Bahasa Indonesia karena 

guru hanya berceramah 

    

6.  Saya tidak senang belajar Bahasa Indonesia karena 

pada saat pelajaran hanya mencatat materi 

    

7.  Saya mengerjakan tugas Bahasa Indonesia dengan 

sungguh-sungguh 

    

8.  Saya menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia tepat 

waktu 

    

9.  Saya langsung mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru 

    

10.  Saya tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan 

tugas 

    

11.  Saya menunda-nunda menyelesaikan tugas atau PR     

12.  Saya mengerjakan tugas tepat waktu, tetapi tidak 

peduli dengan hasilnya 

    

13.  Saya rajin belajar meskipun nilai Bahasa Indonesia 

saya jelek 

    

14.  Saya mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh 

meskipun nilai Bahasa Indonesia saya jelek 

    

15.  Saya mengerjakan soal yang sulit sampai menemukan 

jawabannya 

    

16.  Saya puas apabila tugas yang saya kerjakan 

mendapatkan nilai yang baik 

    

17.  Saya malas belajar ketika saya mendapatkan nilai 

yang jelek 

    

18.  Jika saya menemui soal yang sulit, maka saya tidak 

akan mengerjakannya 

    

19.  Saya sedih apabila nilai yang saya dapatkan jelek     

20.  Saya mendengarkan penjelasan guru dengan baik     

21.  Saya bertanya pada guru tentang materi pelajaran 

yang tidak saya pahami 

    

22.  Saya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru     

23.  Saya berbicara sendiri pada saat guru menjelaskan 

materi pelajaran 

    

24.  Saya malas bertanya pada guru tentang materi 

pelajaran yang tidak saya pahami 

    

25.  Saya tidak suka menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh guru 

    

26.  Saya mengerjakan sendiri tugas Bahasa Indonesia     

27.  Saya menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia sesuai 

kemampuan saya 

    

28.  Saya senang mengerjakan tugas Bahasa Indonesia 

bersama dengan teman 

    

29.  Saya tidak menyotek jawaban teman pada saat 

mengerjakan tugas 

    

30.  Saya menyontek jawaban teman pada saat 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia  
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No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SL SR KD TP 

31.  Saya tidak percaya diri dengan jawaban tugas Bahasa 

Indonesia  

    

32.  Saya ragu dalam menyelesaikan tugas karena tidak 

percaya dengan kemampuan diri sendiri 

    

33.  Saya berdiskusi dengan teman pada saat berkelompok     

34.  Saya memberikan pendapat pada saat diskusi     

35.  Saya akan menanggapi pendapat teman yang berbeda     

36.  Saya mempertahankan pendapat saya pada saat 

diskusi  

    

37.  Saya diam dan tidak memberikan pendapat pada saat 

diskusi  

    

38.  Saya gugup dalam menyampaikan pendapat pada saat 

diskusi  

    

39.  Saya tidak menanggapi pendapat teman yang berbeda     

40.  Saya tidak mudah terpengaruh oleh pendapat teman     

41.  Saya percaya diri dalam menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru 

    

42.  Saya yakin memperoleh nilai terbaik karena tugas 

Bahasa Indonesia saya kerjakan dengan baik 

    

43.  Saya mudah terpengaruh pendapat teman pada saat 

diskusi 

    

44.  Saya ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan guru     

45.  Saya tidak yakin mendapatkan nilai terbaik setiap 

mengerjakan tugas 

    

46.  Saya tidak yakin dapat mengerjakan seluruh soal 

yang diberikan guru dengan benar 

    

47.  Saya tertantang untuk mengerjakan soal-soal Bahasa 

Indonesia yang dianggap sulit oleh teman 

    

48.  Jika mendapatkan tugas dari guru saya senang     

49.  Saya mengerjakan soal yang belum dikerjakan di 

buku soal  

    

50.  Saya mencari sumber-sumber lain yang sesuai untuk 

menyelesaikan tugas  

    

51.  Saya senang mengerjakan soal yang mudah daripada 

yang sulit 

    

52.  Saya memiliki satu sumber materi saja untuk 

menyelesaikan tugas 
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LEMBAR VALIDASI ANGKET MOTIVASI BELAJAR UJI COBA 

Oleh Tim Ahli 1 (Drs. Suwandi, M.Pd) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : V/2  

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal angket motivasi belajar Bahasa Indonesia di SD 

Negeri Grobog Kulon 03 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai 

dengan kriteria telaah dan tanda silang (x) jika tidak sesuai. 
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LEMBAR VALIDASI ANGKET MOTIVASI BELAJAR UJI COBA 

Oleh Tim Ahli 2 (Tasripin, S.Pd.SD) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : V/2  

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal angket motivasi belajar Bahasa Indonesia di SD 

Negeri Grobog Kulon 03 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai 

dengan kriteria telaah dan tanda silang (x) jika tidak sesuai. 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Grobog Kulon 03 Kabupaten Tegal   

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2   

Waktu   : 50 menit  

Standar Kompetensi : 5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara lisan  

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis  

Soal 

Ranah  

Kognitif 

Nomor  

Soal 

5.2 Mengidentifikasi 

unsur cerita 

(tokoh, tema, latar, 

dan amanat) 

 

1. Siswa dapat menganalisis unsur-unsur cerita. Pilihan 

Ganda 

C1 1, 33 

C2  

2. Siswa dapat menjelaskan pengertian tokoh dalam 

cerita.  
Pilihan 

Ganda 

C1 2, 38, 40 

C2  

3. Siswa dapat menyebutkan macam-macam tokoh 

berdasarkan sifatnya. 
Pilihan 

Ganda 

C1 3, 18, 19, 27 

C2  

4. Siswa dapat menjelaskan pengertian latar dalam cerita. Pilihan 

Ganda 

C1 4, 29 

C2  

5. Siswa dapat menjelaskan pengertian amanat dalam 

cerita. 
Pilihan 

Ganda 

C1 5, 23 

C2  

6. Disajikan sebuah kutipan cerita. Siswa dapat 

menganalisis latar dalam cerita. 
Pilihan 

Ganda 

C1 
6, 10, 13, 24, 30, 31, 35, 52, 

54 

C2 15, 25, 55 

7. Disajikan sebuah kutipan cerita. Siswa dapat 

menganalisis watak tokoh dalam cerita. 
Pilihan 

Ganda 

C1 32, 36, 39, 42, 47, 57 

C2 7, 12, 17, 56 

8.   C3 43 

9. Siswa dapat menyebutkan macam-macam  latar dalam Pilihan C1 8, 20 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis  

Soal 

Ranah  

Kognitif 

Nomor  

Soal 

cerita. Ganda C2  

10. Siswa dapat menjelaskan pengertian tema dalam cerita Pilihan 

Ganda 

C1 9, 22, 28 

C2  

11. Siswa dapat menjelaskan pengertian perwatakan dalam 

cerita. 
Pilihan 

Ganda 

C1 11, 26 

C2  

12. Disajikan sebuah kutipan cerita. Siswa dapat 

menganalisis tokoh dalam cerita. 
Pilihan 

Ganda 

C1 14, 16, 34, 41, 53 

C2  

13. Disajikan sebuah kutipan cerita. Siswa dapat 

menganalisis amanat dalam cerita. 
Pilihan 

Ganda 

C1 46, 58, 59 

C2 37, 49 

14.   C3 44 

15. Disajikan sebuah kutipan cerita. Siswa dapat 

menganalisis tema dalam cerita. 
Pilihan 

Ganda 

C1 21, 48, 50 

C2 45, 51, 60 

 16.   C3 53 

Total   60 
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Lampiran 18 

 

 

SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Grobog Kulon 03 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu Pengerjaan : 50 menit 

 

Petunjuk: 

1. Tulislah nama dan nomor presensi pada kolom yang disediakan. 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu. 

3. Dilarang bekerjasama dan membuka buku. 

4. Cermati tiap soal dan telitilah dalam menjawab. 

 

Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang kamu 

anggap paling benar! 

1. Berikut ini yang tidak termasuk unsur-unsur cerita, yaitu .... 

 a. tema  c. tokoh 

 b. latar d. pengarang  

2. Orang yang berperan dengan watak tertentu dalam cerita disebut .... 

 a. tema  c. tokoh 

 b. latar d. amanat 

3. Tokoh yang kehadirannya mendampingi tokoh utama dalam cerita disebut .... 

 a. protagonis  c. tritagonis 

 b. antagonis d. tetragonis 

4. Tempat terjadinya peristiwa disebut .... 

 a. tema  c. tokoh 

 b. latar d. amanat 

5. Sebuah cerita mengandung tema dan amanat. Amanat adalah .... 

 a. pesan yang ingin disampaikan pengarang  

 b. peristiwa yang dialami oleh tokoh cerita 

 c. isi sebuah cerita 

 d. dasar suatu cerita 

Nama : 

No Presensi : 
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 Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7! 

6. Tempat terjadinya cerita petani yang baik hati adalah di .... 

 a. hutan  c. desa 

 b. kota  d. jalan 

7. Watak Pak Tani dalam kutipan cerita di atas adalah ..... 

 a. sabar c. pasrah 

 b. pemarah d. penyayang 

8. Latar ada tiga macam, yaitu .... 

 a. tempat, waktu, dan suasana 

 b. tempat, waktu, dan jauh dekat 

 c. waktu, suasana, dan latar belakang 

 d. suasana, tempat, dan keadaan 

9. Sebuah cerita mengandung tema dan amanat. Tema adalah .... 

 a. pesan yang ingin disampaikan pengarang 

 b. ide pokok yang menjadi dasar sebuah cerita 

 c. tempat, waktu dan suasana terjadinya cerita 

 d. orang yang berperan dalam sebuah cerita 

Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 10! 

10. Tempat terjadinya peristiwa dalam kutipan cerita di atas adalah .... 

 a. ladang c. gubuk 

 b. keluarga miskin d. hutan 

11. Sifat atau karakter para tokoh dalam sebuah cerita disebut .... 

 a. perwatakan c. amanat 

 b. pengarang d. tema 

 Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 12 dan 13! 

12. Gajah dalam kutipan cerita di atas bersifat …. 

 a. penyayang  c. pasrah 

 b. rajin  d. sombong 

13. Waktu terjadinya peristiwa dalam kutipan cerita di atas adalah .... 

 a. pagi hari c. sore hari 

 b. siang hari d. malam hari 
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 Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 14 sampai 17! 

14. Tokoh utama bacaan di atas adalah .... 

 a. Matahari  c. Timmy 

 b. Tommy  d. Burung cokelat 

15. Tempat terjadinya peristiwa dalam cerita di atas adalah .... 

 a. ruang mandi  c. ruang makan 

 b. ruang belajar  d. ruang tidur 

16. Tokoh-tokoh dalam cerita diatas adalah .... 

 a. jam, matahari, angin, dan cacing 

 b. jam, matahari, cacing, dan Timmy 

 c. jam, Timmy, matahari, dan burung cokelat 

 d. jam, matahari, cacing, dan burung cokelat 

17. Watak Timmy dalam cerita di atas adalah .... 

 a. rajin bangun  c. pendiam 

 b. malas bangun d. acuh 

18. Tokoh yang berkarakter baik dalam sebuah cerita disebut .... 

 a. protagonis  c. tritagonis 

 b. antagonis d. tetragonis 

19. Tokoh yang berkarakter jahat dalam sebuah cerita disebut .... 

 a. protagonis  c. tritagonis 

 b. antagonis d. tetragonis 

20. Berikut ini termasuk bagian dari latar atau setting, kecuali .... 

 a. tempat terjadinya cerita  c. suasana dalam cerita 

 b. waktu berlangsungnya cerita d. pesan pengarang dalam ceria 

Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 21! 

21. Tema yang tepat pada bacaan tersebut adalah …. 

 a. tolong menolong  c. persahabatan 

 b. kemiskinan d. kesabaran  

22. Pokok permasalahan yang mendominasi sebuah cerita disebut …. 

 a. latar c. amanat 

 b. tokoh  d. tema 
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23. Pesan yang disampaikan pengarang dalam sebuah cerita disebut .... 

 a. latar c. amanat 

 b. tokoh  d. tema 

 Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 24 dan 25!  

24. Tempat terjadinya peristiwa dalam kutipan cerita di atas adalah …. 

 a. sekolah c. perempatan jalan 

 b. rumah Andi  d. jalan raya 

25. Peristiwa dalam cerita di atas terjadi pada .... 

 a. pagi hari c. sore hari 

 b. siang hari d. malam hari 

26. Perwatakan dalam cerita sama artinya dengan …. 

 a. tokoh c. alur 

 b. karakter  d. tema 

27. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat …. 

 a. baik  c. jahat 

 b. tengah  d. pembantu 

28. Anak-anak mengikuti rangkaian peristiwa dalam cerita "Nyi Ageng Serang" 

dari awal hingga akhir. 

 Bagian kalimat yang dicetak tebal dapat diganti dengan istilah …. 

 a. tema  c. tokoh 

 b. amanat  d. latar 

29. Keterangan mengenai waktu dan tempat terjadinya cerita disebut .... 

 a. tema  c. tokoh 

 b. amanat  d. latar 

 Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 30 sampai 32! 

30. Peristiwa dalam cerita di atas terjadi di .... 

 a. di Pasar Senen  

 b. di Stasiun Gambir  

 c. di sepanjang perjalanan dari Pasar Senen  

 d. di sepanjang perjalanan pulang dari Monas 

31. Suasana yang tergambar dalam cerita di atas adalah .... 

 a. sedih c. tegang 

 b. gembira d. takut 
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32. Karakter Sita yang tercermin dalam kutipan cerita di atas adalah .... 

 a. sabar c. mudah putus asa 

 b. optimis d. mudah tersinggung 

33. Perhatikan istilah di bawah ini! 

 1. tema 4. amanat 

 2. latar 5. pengarang  

 3. tokoh  

 Yang termasuk dalam unsur-unsur cerita anak adalah .... 

 a. 1, 2, 3, dan 4    c. 1, 3, 4, dan 5 

 b. 1, 2, 3, dan 5 d. 2, 3, 4, dan 5 

 Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 34 sampai 37! 

34. Tokoh-tokoh dalam cerita diatas adalah .... 

 a. menjangan betina, macan kumbang betina, dan kancil 

 b. menjangan betina, macan kumbang jantan, dan kepala desa 

 c. menjangan jantan, kancil, dan kepala desa 

 d. kancil, macan kumbang jantan, dan kepala desa 

35. Tempat terjadinya peristiwa dalam cerita di atas adalah .... 

 a. desa  c. kampung 

 b. hutan  d. lapangan 

36. Kepala desa dalam cerita di atas bersifat .... 

 a. bijaksana  c. tidak adil 

 b. jujur d. sabar 

37. Amanah yang dapat diambil dari cerita di atas adalah .... 

 a. kita tidak boleh adil pada orang lain  

 b. kita tidak boleh merugikan orang lain 

 c. kita harus tolong menolong dalam kejahatan 

 d. kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan 

38. Tokoh utama dalam cerita adalah tokoh yang .... 

 a. jarang muncul  c. sering muncul 

 b. kadang muncul  d. tidak pernah muncul 
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Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 39! 

39. Karakter ibu Kabayan dalam cerita di atas adalah .... 

 a. malas c. sombong 

 b. rajin d. sabar 

40. Sebuah cerita mengandung tokoh. Tokoh adalah .... 

 a. pesan yang ingin disampaikan pengarang 

 b. ide pokok yang menjadi dasar sebuah cerita 

 c. tempat, waktu dan suasana terjadinya cerita 

 d. orang yang berperan dalam sebuah cerita 

 Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 41 sampai 45! 

41. Tokoh utama dalam cerita di atas .... 

a. Buyung c. istri Buyung 

b. Saudagar d. istri Saudagar 

42. Karakter Buyung dalam cerita di atas adalah .... 

a. pemaaf c. penyabar 

b. pemalas d. pembohong 

43. Karakter Saudagar dalam cerita di atas adalah .... 

a. pemaaf c. penyabar 

b. pemalas d. pembohong 

44. Amanat yang dapat diambil dari cerita di atas adalah .... 

a. jadilah orang yang jujur c. jadilah orang yang sombong 

b. jadilah orang yang pemalas d. jadilah orang yang penyabar 

45. Tema yang diambil dalam cerita di atas adalah .... 

a. kesabaran c. kesombongan 

b. kejujuran d. kebohongan 

Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 46 sampai 48! 

46. Amanat yang terkandung dalam kutipan cerita di atas adalah .... 

 a. kerja keras mendapatkan hasil yang maksimal 

 b. bermalas-malasan akan membuat kita sukses  

 c. kita tidak perlu berbagi dengan sesama 

 d. setelah sukses kita boleh merasa sombong  
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47. Depi dalam cerita di atas bersifat .... 

 a. sombong  c. pekerja keras 

 b. pemalas d. tidak ramah  

48. Tema yang diangkat dalam cerita di atas adalah .... 

 a. kemalasan c. kerja keras 

 b. keramahan d. kesombongan 

Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 49! 

49. Amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah .... 

a. segera membeli yang baru apabila ada barang kita yang hilang 

b. bangun lebih pagi agar tidak terlambat mengikuti upacara 

c. menyuruh ibu menyiapkan segala keperluan sekolah 

d. kita tidak boleh sembarangan meletakkan barang-barang  

Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 50! 

50. Tema kutipan cerita di atas adalah .... 

a. kasih sayang antarteman  c. hubungan kekeluargaan 

b. persahabatan yang erat d. kasih sayang seorang kakak 

Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 51! 

51. Tema cerita tersebut yaitu .... 

 a. Kesombongan membawa bencana. 

 b. Persahabatan antara dua binatang. 

 c. Kesetiakawanan seorang sahabat. 

 d. Keserakahan membawa celaka.  

 Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 52 sampai 54! 

52. Tempat terjadinya peristiwa pada penggalan cerita tersebut adalah .... 

a. di sekolah  c. di rumah 

b. di kelas d. di lapangan 

53. Berdasarkan penggalan cerita di atas, Pak Toto adalah seorang .... 

a. kepala sekolah  c. guru 

b. kepala desa d. ayah 

54. Waktu terjadinya peristiwa pada cerita di atas adalah .... 

a. pagi hari  c. malam hari 

b. siang hari d. pagi-pagi sekali  
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Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 55! 

55. Penggalan cerita di atas menggambarkan latar suasana .... 

a. menyenangkan  c. menyedihkan 

b. menyeramkan d. mengharukan  

Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 56 sampai 58! 

56. Berikut ini merupakan sifat si Lancang, kecuali .... 

 a. suka mengeluh  c. tekun bekerja 

 b. mudah putus asa d. tidak sabar  

57. Ibu si Lancang bersifat .... 

 a. pemarah  c. pemalas 

 b. penyabar d. sombong  

58. Amanat cerita di atas adalah .... 

 a. Nikmatilah hidup dengan berhura-hura. 

 b. Mengeluh boleh dilakukan sesering mungkin. 

 c. Bosan adalah sifat yang manusiawi. 

 d. Jangan pernah putus asa dan jangan menyerah. 

Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 59! 

59. Amanat yang dapat diambil dari cerita di atas adalah .... 

 a. berbakti kepada orang tua 

 b. pantang menyerah menggapai cita-cita 

 c. bersabar dalam menjalani hidup 

 d. berusaha menjadi pelayan yang baik  

 Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 60! 

60. Tema dari cerita di atas adalah .... 

a. pemborosan  c. hidup hemat 

b. hidup sederhana d. pendidikan  

 

 

 

 

 

Lampiran 19 
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DAFTAR KUTIPAN CERITA PADA SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Grobog Kulon 03 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

 

1. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7! 

 Di sebuah desa hiduplah seorang petani. Ia bekerja sejak selesai subuh dan 

pulang saat matahari mulai terbenam. Ia giat mengerjakan sawah dan 

ladangnya. Ketika bekerja Pak Tani tidak pernah mengeluh. 

 

2. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 10! 

 Ada sebuah keluarga miskin. Mereka menggantungkan hidupnya dari hasil 

berladang. Pak Boma, begitulah orang memanggilnya. Walau tinggal di 

dalam gubuk, Pak Boma, anak, dan istrinya hidup bahagia. 

 

3. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 12 dan 13! 

Hampir setiap bertemu semut, gajah selalu menghina dan meremehkan 

semut-semut. Karena jengkel, semut-semut menyusun rencana untuk 

menghentikan perbuatan gajah. Suatu malam saat gajah tertidur, gerombolan 

semut datang menggigit badan gajah. Seluruh badan gajah tertutupi oleh 

semut-semut itu. 

 

4. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 14 sampai 17! 

Bangun Timmy 

Suatu pagi yang cerah, terdengar jam berbunyi. Tik, tok, bong! Matahari 

mulai bersinar. Angin bertiup sepoi-sepoi. Kucing dan anjing mulai berkejar-

kejaran. Jam menunjukkan pukul delapan. 

“Bangun! Bangun! Bangun!” teriak si jam. Timmy tetap tidur. Sinar 

matahari yang hangat menembus masuk melalui jendela. Dia menari di atas 

hidung Timmy. Matahari berkata, “Bangun, Timmy! Lihatlah matahari! 

Saatnya bangun dan berbahagia!” Namun Timmy tetap saja tidur. 
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Angin sepoi-sepoi menari ke sana kemari. Ia berbisik di telinga Timmy, 

“Timmy, ini saatnya bangun dan mulai bermain!” Tapi Timmy tetap saja 

tidur. 

Burung cokelat hinggap di jendela, “Timmy, Timmy, sudah siang! 

Semua cacing telah meninggalkan liangnya!” teriaknya. Timmy tetap tidur. 

(Dikutip dari “Wake Up, Timmy”, terjemahan Gita Ayu Dewata 

Rochmawati dalam Bobo No. 17/XXXI/2003) 

 

5. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 21! 

Meskipun miskin, Rian adalah anak yang paling pandai di kelasnya. Ia sering 

membantu teman-temannya yang kesulitan dalam belajar. Maka, tak heran 

jika ia mempunyai banyak teman. 

 

6. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 24 dan 25!  

Rio berangkat ke sekolah. Ia melewati rumah Andi. Saat tiba di toko 

“Makmur”, ia berhenti sejenak untuk membeli pensil. Sesampainya di 

perempatan jalan, ia melihat kecelakaan. Ia pun segera menolong korban 

kecelakaan tersebut. 

 

7. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 30 sampai 32! 

Dari Pasar Senen, mereka melanjutkan perjalanan ke terminal lainnya. Wina 

dan Sita yang semula cemberut berubah gembira. Mereka memperhatikan 

berbagai hal yang selama ini luput dari perhatian mereka. Pengamen, 

penyemir sepatu, penjaja permen, penjual air minum, dan tukang koran begitu 

banyak mereka jumpai di sepanjang jalan. 

 

8. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 34 sampai 37! 

Sang Kancil Sebagai Penengah 

Seekor menjangan betina dan seekor macan kumbang betina sudah 

lama bersahabat. Mereka memelihara anak-anak mereka di hutan yang sama. 

Persahabatan itu berlangsung dengan baik sampai tiba musim kemarau yang 



254 

 

 

2
5
4
 

berkepanjangan. Dalam keadaan sukar demikian itu, sang macan kumbang 

tidak dapat memperoleh binatang buruan untuk makan anak-anaknya yang 

sudah sangat kelaparan. 

Pada suatu pagi, ia berkata kepada kawannya, sang menjangan, bahwa, 

kemarin malam, ia bermimpi memakan menjangan. Kini, ia bertanya apakah 

kawannya setuju apabila ia melaksanakan mimpinya itu. Sudah tentu sang 

menjangan tidak setuju, sehingga timbullah pertengkaran yang hebat. 

Untuk mencari jalan keluar, mereka kemudian mengajukan masalah ini 

ke hadapan hewan-hewan hutan lainnya. Semua hewan berpihak kepada sang 

menjangan. Hal ini membuat sang macan kumbang tidak puas dan 

mengancam akan meneruskan niat buruknya. Oleh karena tak berdaya 

menolong sang menjangan, masalah ini oleh para hewan hutan diajukan ke 

kepala desa yang dijabat oleh seorang manusia, sedangkan sang menjangan 

secara diam-diam menghubungi saudara sepupunya, sang kancil. 

Keadilan dimintakan kepada kepala desa itu karena ia terkenal sebagai 

seorang pejabat yang sangat adil. Namun, karena diancam sang macan 

kumbang, ditambah lagi bahwa ia telah dijanjikan akan dihadiahi sebuah paha 

sang menjangan, maka di dalam pengadilan ia telah berkeputusan untuk 

memihak kepada sang macan kumbang. Namun, sebelum ia dapat 

mengucapkan keputusannya yang mengijinkan sang macan kumbang untuk 

melaksanakan niatnya, tiba-tiba dilihatnya sang kancil menaiki atap 

rumahnya sambil membawa obor. Menurut keterangan sang kancil kemarin 

malam ia telah bermimpi bahwa harus membakar desa itu sampai rata ke 

bumi dan rumah paling dahulu harus dibakar adalah rumah sang kepala desa. 

Perbuatan hari ini sebenarnya adalah untuk melaksanakan mimpinya 

itu. Sadar akan kesalahannya yang akan diperbuat, sang kepala desa 

memenangkan perkara sang menjangan. Sang macan kumbang karena kalah 

dalam pengadilan ini telah membawa anak-anaknya pindah ke hutan lain. 

(Sumber: Folklor Indonesia James Danandjaja) 
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9. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 39! 

Si Kabayan Memancing Ikan 

(Cerita Rakyat dari Jawa Barat) 

Di sebuah desa di tanah Pansundan, hiduplah Kabayan bersama ibunya. 

Kabayan suka bermalas-malasan. Si Kabayan tidak memedulikan beban 

emaknya. Seperti biasanya, hari itu Kabayan bermalas-malasan. Ia tidur-

tiduran di balai-balai serambi belakang rumahnya. Meskipun kecil, serambi 

itu sejuk karena dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun menghijau. Tak 

heran jika sebentar saja Kabayan berbaring di situ, ia sudah tertidur. 

Emak si Kabayan datang menghampiri anaknya yang sedang tertidur itu 

sambil berkata, ”Kabayan! Berbuatlah sesuatu untuk meringankan beban 

Emak.”  

”Mak panggil saya?” tanya Kabayan sambil mengusap-usap matanya 

yang tampak berat. 

”Bantulah Mak, kita sudah tidak mempunyai beras lagi. Kayu bakar 

pun habis. Beberapa kali ini Emak memang tidak bisa mencari kayu bakar. 

Jadi, tidak ada yang dijual ke pasar. Sebenarnya, kamu harus tahu. Emakmu 

ini sudah tua dan sakit-sakitan. Sudah semestinya kamu membantu Emak 

bekerja,” demikian kata-kata Emak Kabayan menasihati anaknya itu! 

(Dikutip dari ”Si Kabayan Memancing Ikan” dalam Kumpulan Cerita 

Rakyat, dengan pengubahan) 

 

10. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 41 sampai 45! 

Pedagang yang Tidak Jujur 

Tersebutlah kisah seorang bernama Buyung. Sudah kurang lebih dua 

tahun, dia mencari nafkah dengan berdagang. Lumayan sekadar untuk 

menutup kebutuhan sehari-hari. Namun, tidak setiap hari dagangan Buyung 

itu laku. Segala sesuatu itu membutuhkan kesabaran. 

Pagi ini, Buyung ke rumah seorang saudagar kaya di kampungnya. Di 

sana, dia mengambil beberapa potong kain untuk dijual. Dengan teliti, dia 

memilih kain yang menurutnya bagus dan mudah laku. 



256 

 

 

2
5
6
 

”Tuan, saya berangkat,” kata Buyung kepada saudagar kaya itu. 

Buyung mulai berjalan menjajakan kain. Semua kampung dia lewati. Namun, 

belum satu pun kain terjual. Karena lelah dan lapar, dia beristirahat di bawah 

sebuah pohon. Ketika beristirahat, dia membuka satu persatu lipatan kain 

dagangannya. Kemudian, dia melipat kembali kain-kain itu sambil 

menyembunyikan sebagian kain di tempat lain. Dalam keadaan lelah, dia 

kembali ke rumah saudagar itu. 

“Mengapa sudah kembali dari berdagang? Apakah daganganmu habis 

terjual?” tanya saudagar. 

“Dagangan saya memang laku sebagian,” jawab Buyung pelan. 

”Bagus kalau begitu, tetapi kenapa cepat pulang?” tanya saudagar lagi. 

”Beberapa kain dirampok orang jahat,” jawab Buyung sambil 

menyerahkan sisa kain. 

”Kasihan sekali kamu, Buyung!” ujar saudagar sambil meneliti kain-

kainnya. 

Buyung pulang dengan hati girang. Dalam hatinya dia berkata, betapa 

mudahnya saudagar kaya itu dibohongi. 

Setibanya di rumah, Buyung menyimpan sisa kain itu di tempat yang 

aman. Kepada istrinya, dia mengaku telah dirampok. 

Suatu hari, istri si Buyung menemukan kain-kain lain yang 

disembunyikan oleh Buyung. Ia merasa penasaran dengan kain-kain itu. 

Setelah sekian lama menyimpan kain-kain milik saudagar itu, Buyung 

tetap merasa gelisah. Takut suatu ketika ketahuan oleh saudagar. Ia pun tidak 

tahu jika istrinya sudah tahu soal kain-kain itu. 

Pada suatu hari, saudagar itu mengundang penduduk kampung untuk 

merayakan pesta. Buyung pun diundang. Dalam pesta itu, saudagar 

mendekati Buyung sambil berkata sopan, ”Aku tahu orang yang telah 

merampok kain itu.” 

Sikap sopan saudagar itu justru membuat Buyung gugup. 

”Itu wanita yang mengaku telah menemukan kain yang dirampok,” 

lanjut saudagar sambil menunjuk seorang wanita, yang tiada lain istri 

Buyung. 
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”Bukankah wanita itu istrimu, Buyung? Jadi, siapa yang menyimpan 

kain-kain itu di dalam rumahmu?” tanya saudagar lagi. 

Buyung benar-benar tidak berkutik. Kebohongannya terbongkar begitu 

mudah. Sebenarnya saudagar itu telah tahu sejak awal sebab kain-kain yang 

dijualkan oleh Buyung tidak terdapat tanda-tanda bekas perampokan. 

Wajah Buyung memerah. Semua penduduk kampung menatap ke 

arahnya. 

”Kali ini, aku memaafkanmu. Jika mengulang lagi perbuatan tercela itu, 

kamu tahu sendiri akibatnya,” kata saudagar. 

Buyung berlalu dari kerumunan sambil menyesali perbuatan tidak 

jujurnya. 

(Sumber: Majalah Kids Fantasi, Februari 2004) 

 

11. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 46 sampai 48! 

Depi Si Tukang Roti 

Depi si tukang roti bekerja keras dari pagi sampai malam. Ia selalu 

menyetel jam wekernya agar berbunyi pukul empat pagi. Itulah waktu untuk 

mulai mencapur tepung, air, dan ragi untuk membuat adonan roti. Lalu, ia 

membakar roti untuk para pelangganya.  

Depi suka sekali membuat aneka roti enak. Selain itu, ia juga suka 

membuat kue menggiurkan yang tak pernah kalian rasakan. Oleh karena itu, 

para pelanggan roti Depi banyak.  

Walaupun banyak pelanggan datang membeli roti Depi, tetapi selalu 

ada roti tersisa saat tokonya akan tutup. Roti itu tidak dimakan oleh Depi. 

Akan tetapi, Depi membawanya kembali ke rumah.  

Depi memang baik hati. Sebelum pulang ke rumah, ia mengisi 

keranjang rotinya dengan bongkahan roti tersisa. Kemudian, ia 

memberikannya kepada unggas yang tinggal di danau depan rumahnya. 

(Dikutip dengan perubahan dari “Perahu Bobie”,Bobo No 37. Thn. XXXIV. 

Desember 2006) 

http://pelangganya.depi/
http://pelangganya.depi/
http://banyak.walaupun/
http://banyak.walaupun/
http://rumah.depi/
http://rumah.depi/
tel:2006
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12. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 49! 

Setiap hari Senin Candra upacara. Pagi itu dia tampak kebingungan. Dia 

mondar-mandir di dalam rumah mencari sesuatu. Dia ternyata mencari topi. 

Hari Senin kemarin dia menaruhnya di kursi tamu. Akan tetapi, topi itu sudah 

tidak ada. 

 

13. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 50! 

Sore yang cerah, Nita dan adiknya bermain. Mereka bermain dengan rukun. 

Nita selalu menjaga dengan baik adiknya apalagi saat ibunya pergi. Nita tidak 

pernah nakal terhadap adiknya. Nita juga tidak pernah membuat adiknya 

menangis. 

 

14. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 51! 

Batang pisang mulai bergoyang hampir roboh, si Monyet tiba-tiba memegang 

perutnya karena kekenyangan. Kepalanya mulai terasa pusing, tiba-tiba 

”Kraaak ....!" Terdengar suara batang pisang tumbang menimpa semak-

semak. Si Monyet terlempar ke ranting-ranting kering. 

 

15. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 52 sampai 54! 

”Yang namanya akan bapak sebut berikut ini adalah anak yang mendapat 

nilai ulangan Matematika bagus dan tidak perlu melakukan perbaikan. Jadi, 

bagi yang Bapak panggil namanya boleh langsung berkemas dan pulang. 

Agung, Arum, Awang, Bagus, Pur, Bagus ....” 

Pak Toto sudah menyebut belasan nama, dan sepertinya Pak Toto sudah 

hampir habis membaca nama itu. Akan tetapi, Toti belum juga disebut. 

 

16. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 55! 

"Tidak Rin, aku tidak berani masuk. Lihatlah lorong itu gelap. Lihatlah bulu 

kudukku sudah berdiri semua!" 
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17. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 56 sampai 58! 

Si Lancang 

Si Lancang sudah mulai bosan dengan kehidupan yang serba kekurangan. Ia 

mengeluh. Tampak putus asa. Berkali-kali ibunya memberi nasihat kepada si 

Lancang agar anaknya tekun bekerja. "Sabarlah, Nak! Janganlah kamu terus-

terusan mengeluh! Kita memang harus bekerja keras untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Jangan putus asa dan jangan menyerah." Begitu 

ibu si Lancang menasihati anak semata wayangnya itu. 

(Dikutip dari ”Si Lancang” dalam Kumpulan Cerita Rakyat, Citra Aji 

Parama, 2007) 

 

18. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 59! 

 Siti sangat menghormati orang tuanya. Dia juga sayang kepada keduanya, 

meskipun hanya sebagai pedagang soto. Sepulang sekolah, Siti selalu 

membantu orang tuanya melayani pembeli. 

 

19. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 60! 

Setelah belajar Hani selalu memadamkan lampu belajarnya. Pada malam hari, 

di kamarnya yang menyala hanyalah lampu tidur. Ketika mandi pun, Hani 

tidak suka berlama-lama. Dia menggunakan air secukupnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:2007
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Lampiran 20 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Grobog Kulon 03  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu Pengerjaan : 50 menit 

 

1. D 

2. C 

3. C 

4. B 

5. A 

6. C 

7. A 

8. A 

9. B 

10. C 

11. A 

12. D 

13. D 

14. C 

15. D 

16. C 

17. B 

18. A 

19. B  

20. D 

21. A 

22. D 

23. C 

24. D 

25. A 

26. B 

27. C 

28. A 

29. D  

30. A 

31. B 

32. B 

33. A 

34. A 

35. B 

36. C 

37. D  

38. C 

39. A 

40. D 

41. A 

42. D 

43. A 

44. A 

45. B  

46. A 

47. C 

48. C 

49. D 

50. D 

51. D 

52. B 

53. C 

54. B 

55. B  

56. C 

57. B 

58. D 

59. A 

60. C 
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LEMBAR VALIDASI SOAL UJI COBA BENTUK PILIHAN GANDA 

Oleh Tim Ahli 1 (Drs. Suwandi, M.Pd.) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : V/2  

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Negeri Grobog Kulon 03 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai 

dengan kriteria telaah dan tanda silang (x) jika tidak sesuai. 
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LEMBAR VALIDASI SOAL UJI COBA BENTUK PILIHAN GANDA 

Oleh Tim Ahli 2 (Tasripin, S.Pd.SD) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : V/2  

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Negeri Grobog Kulon 03 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai 

dengan kriteria telaah dan tanda silang (x) jika tidak sesuai. 
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Lampiran 23 

TABULASI NILAI ANGKET MOTIVASI BELAJAR UJI COBA 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : V/2  

 

Respon- 

den 

Nomor Item 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

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

3 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 

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

5 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 1 4 

6 4 3 1 2 2 1 3 2 4 3 2 4 1 2 4 3 4 4 3 4 

7 3 1 2 4 1 1 4 2 4 3 4 3 4 2 2 2 4 4 3 4 

8 4 3 2 4 3 4 2 2 2 4 3 4 2 3 1 2 4 4 2 4 

9 4 2 3 2 4 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

10 3 1 2 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 

11 4 2 2 3 4 1 4 2 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 3 4 

12 4 4 3 4 4 4 1 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 3 

13 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 

14 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 4 4 4 3 4 

15 4 1 3 3 4 3 4 2 4 1 1 4 4 4 3 2 3 4 3 4 

16 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 1 1 3 3 4 4 2 4 

17 3 4 1 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 1 3 

18 3 1 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 

19 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 

20 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 2 4 4 4 2 4 

21 4 2 2 3 3 4 3 2 1 1 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 

22 4 2 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 3 2 1 2 

23 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 1 2 3 4 4 3 3 

24 4 2 2 3 2 1 3 3 4 4 3 4 1 1 3 3 4 4 4 3 

25 4 3 2 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 

26 3 4 2 4 1 1 3 2 4 1 2 4 4 3 4 4 4 3 2 1 

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

28 4 1 2 3 3 3 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 1 4 

29 4 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 1 4 

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

31 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 

32 4 1 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 1 1 2 4 4 4 3 4 

33 2 3 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 1 4 

34 4 1 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 

35 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 

36 4 3 4 3 1 3 4 2 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 1 4 

37 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 

38 4 1 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 1 2 4 3 4 4 3 3 

39 4 2 2 3 3 4 3 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 4 

40 4 1 2 4 3 3 2 2 4 3 4 3 2 1 2 2 4 4 1 4 

Jumlah 150 92 95 132 135 118 141 106 141 139 130 135 94 95 122 133 148 143 96 145 
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Respon- 

den 

Nomor Item 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

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

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

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

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

5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 

6 2 3 3 4 4 4 4 1 2 4 3 4 1 1 2 1 4 4 2 2 

7 2 2 4 4 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 

8 2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 4 2 4 4 

9 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 

10 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 1 

11 3 2 4 4 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 

12 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 

13 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 2 1 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 4 3 1 2 4 4 4 1 

15 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 4 4 3 

16 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 4 3 4 1 

17 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 

18 4 3 3 2 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 

19 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 

20 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 2 

21 4 2 3 3 1 3 4 3 1 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 

22 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 

23 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 1 

24 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 2 2 3 1 3 

25 4 3 3 4 4 2 2 4 2 3 3 4 4 4 2 1 1 3 2 2 

26 2 3 3 2 1 4 2 1 3 2 3 4 1 3 2 3 2 2 1 2 

27 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 1 

28 4 3 1 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 1 

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

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

31 2 2 3 3 4 3 4 2 2 3 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 

32 3 4 3 4 3 3 3 1 4 4 3 4 4 3 1 3 1 4 2 2 

33 3 3 4 2 4 2 4 2 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 2 1 

34 4 4 4 4 4 4 2 2 1 4 4 3 3 2 2 1 4 4 4 2 

35 2 2 3 3 3 3 4 1 2 3 4 3 2 2 1 3 3 3 3 2 

36 4 3 4 3 3 4 4 4 1 4 3 3 4 2 4 1 1 4 3 3 

37 2 4 4 3 2 3 4 3 1 4 3 3 4 3 1 1 4 4 4 1 

38 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 2 2 1 2 4 4 4 2 

39 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 

40 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 2 2 1 3 4 4 2 

Jumlah 115 114 131 135 134 122 137 107 97 139 127 136 133 117 96 97 130 132 129 86 
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Respon- 

den 

Nomor Item 
Total 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1 3 2 4 3 4 3 3 3 2 1 1 4 144 

2 4 2 4 3 3 2 2 4 3 1 3 4 151 

3 4 3 4 4 3 2 1 3 4 4 2 4 155 

4 4 3 2 2 1 4 2 3 3 3 1 2 151 

5 4 4 2 2 3 3 3 4 2 3 4 2 174 

6 3 4 4 3 1 4 1 4 2 3 3 1 144 

7 3 2 4 3 4 3 2 3 2 1 1 3 141 

8 2 2 3 2 3 3 3 4 1 2 3 3 151 

9 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 145 

10 3 4 3 4 3 2 2 4 4 3 1 3 165 

11 4 4 3 3 2 3 3 4 2 3 1 2 161 

12 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 2 177 

13 4 4 4 4 1 4 2 4 3 4 3 4 188 

14 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 3 4 165 

15 2 3 4 4 4 4 3 2 3 4 1 1 156 

16 3 3 3 3 3 4 1 3 2 3 1 4 158 

17 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 162 

18 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 1 3 164 

19 4 4 1 4 4 4 3 4 2 4 1 4 172 

20 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 1 4 171 

21 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3 149 

22 2 2 3 3 3 2 4 2 4 3 1 4 138 

23 4 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 160 

24 4 4 4 3 3 3 2 4 2 1 3 1 156 

25 4 4 4 4 3 2 2 4 2 4 4 4 166 

26 4 3 1 2 4 3 3 2 2 1 3 3 133 

27 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 159 

28 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 170 

29 2 4 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 155 

30 2 4 3 4 3 2 2 2 4 4 1 3 151 

31 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 156 

32 3 4 2 3 4 4 1 4 1 1 3 4 155 

33 4 4 2 3 2 2 2 4 3 4 1 4 160 

34 4 4 3 4 4 3 1 4 4 4 3 3 173 

35 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 145 

36 4 4 2 2 3 3 3 4 2 4 1 2 158 

37 4 3 4 4 3 2 1 4 4 4 2 4 158 

38 4 4 3 4 3 4 4 4 1 2 4 4 165 

39 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 151 

40 3 2 3 4 3 3 1 4 1 2 4 3 147 

Jumlah 131 131 123 126 123 122 88 134 102 115 90 127  
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Lampiran 24 

HASIL UJI VALIDITAS ANGKET UJI COBA 

 

Item Uji Validitas 
Skor 

Total 
Ket 

 
Item Uji Validitas 

Skor 

Total 
Ket 

No 1 Pearson Correlation ,169 
Tidak 

Valid 

No 16 Pearson Correlation ,338
*
 

Valid Sig. (2-tailed) ,298 Sig. (2-tailed) ,033 

N 40 N 40 

No 2 Pearson Correlation ,089 
Tidak 

Valid 

No 17 Pearson Correlation ,204 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,587 Sig. (2-tailed) ,207 

N 40 N 40 

No 3 Pearson Correlation ,069 
Tidak 

Valid 

No 18 Pearson Correlation ,409
**

 

Valid Sig. (2-tailed) ,673 Sig. (2-tailed) ,009 

N 40 N 40 

No 4 Pearson Correlation ,235 
Tidak 

Valid 

No 19 Pearson Correlation ,075 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,144 Sig. (2-tailed) ,645 

N 40 N 40 

No 5 Pearson Correlation ,387
*
 

Valid 

No 20 Pearson Correlation ,329
*
 

Valid Sig. (2-tailed) ,014 Sig. (2-tailed) ,038 

N 40 N 40 

No 6 Pearson Correlation ,344
*
 

Valid 

No 21 Pearson Correlation ,395
*
 

Valid Sig. (2-tailed) ,030 Sig. (2-tailed) ,012 

N 40 N 40 

No 7 Pearson Correlation ,167 
Tidak 

Valid 

No 22 Pearson Correlation ,292 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,304 Sig. (2-tailed) ,068 

N 40 N 40 

No 8 Pearson Correlation ,261 
Tidak 

Valid 

No 23 Pearson Correlation ,292 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,104 Sig. (2-tailed) ,068 

N 40 N 40 

No 9 Pearson Correlation ,191 
Tidak 

Valid 

No 24 Pearson Correlation ,303 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,239 Sig. (2-tailed) ,058 

N 40 N 40 

No 10 Pearson Correlation ,501
**

 

Valid 

No 25 Pearson Correlation ,488
**

 

Valid Sig. (2-tailed) ,001 Sig. (2-tailed) ,001 

N 40 N 40 

No 11 Pearson Correlation ,349
*
 

Valid 

No 26 Pearson Correlation ,325
*
 

Valid Sig. (2-tailed) ,027 Sig. (2-tailed) ,041 

N 40 N 40 

No 12 Pearson Correlation ,275 
Tidak 

Valid 

No 27 Pearson Correlation ,127 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,085 Sig. (2-tailed) ,436 

N 40 N 40 

No 13 Pearson Correlation -,253 
Tidak 

Valid 

No 28 Pearson Correlation ,224 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,115 Sig. (2-tailed) ,165 

N 40 N 40 

No 14 Pearson Correlation -,104 
Tidak 

Valid 

No 29 Pearson Correlation ,265 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,522 Sig. (2-tailed) ,099 

N 40 N 40 

No 15 Pearson Correlation ,229 
Tidak 

Valid 

No 30 Pearson Correlation ,310 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,155 Sig. (2-tailed) ,051 

N 40 N 40 
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Item Uji Validitas 
Skor 

Total 
Ket 

 
Item Uji Validitas 

Skor 

Total 
Ket 

No 31 Pearson Correlation ,502
**

 

Valid 

No 4 Pearson Correlation ,568
**

 
Valid 

 
Sig. (2-tailed) ,001 Sig. (2-tailed) ,000 

N 40 N 40 

No 32 Pearson Correlation ,168 
Tidak 

Valid 

No 43 Pearson Correlation ,083 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,301 Sig. (2-tailed) ,611 

N 40 N 40 

No 33 Pearson Correlation ,585
**

 

Valid 

No 44 Pearson Correlation ,370
*
 

Valid Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,019 

N 40 N 40 

No 34 Pearson Correlation ,318
*
 

Valid 

No 45 Pearson Correlation -,035 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,045 Sig. (2-tailed) ,829 

N 40 N 40 

No 35 Pearson Correlation ,380
*
 

Valid 

No 46 Pearson Correlation ,309 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,016 Sig. (2-tailed) ,052 

N 40 N 40 

No 36 Pearson Correlation ,290 
Tidak 

Valid 

No 47 Pearson Correlation -,126 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,069 Sig. (2-tailed) ,439 

N 40 N 40 

No 37 Pearson Correlation ,294 
Tidak 

Valid 

No 48 Pearson Correlation ,554
**

 

Valid Sig. (2-tailed) ,065 Sig. (2-tailed) ,000 

N 40 N 40 

No 38 Pearson Correlation ,366
*
 

Valid 

No 49 Pearson Correlation ,131 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,020 Sig. (2-tailed) ,419 

N 40 N 40 

No 39 Pearson Correlation ,408
**

 

Valid 

No 50 Pearson Correlation ,503
**

 

Valid Sig. (2-tailed) ,009 Sig. (2-tailed) ,001 

N 40 N 40 

No 40 Pearson Correlation ,090 
Tidak 

Valid 

No 51 Pearson Correlation ,144 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,581 Sig. (2-tailed) ,375 

N 40 N 40 

No 41 Pearson Correlation ,358
*
 

Valid 

No 52 Pearson Correlation ,098 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,023 Sig. (2-tailed) ,547 

N 40 N 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 25  

UJI RELIABILITAS ANGKET UJI COBA  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,802 21 

 

No -Total Statistics 

Nomor 

Item 

Scale Mean if 

No  Deleted 

Scale Variance 

if No  Deleted 

Corrected No -

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if No  

Deleted 

No 5 63,75 59,782 ,292 ,798 

No 6 64,17 58,251 ,346 ,795 

No 10 63,65 57,054 ,520 ,784 

No 11 63,87 60,010 ,328 ,796 

No 16 63,80 61,754 ,220 ,801 

No 18 63,55 61,485 ,310 ,797 

No 20 63,50 61,077 ,332 ,796 

No 21 64,25 58,038 ,409 ,791 

No 25 63,77 57,666 ,501 ,786 

No 26 64,07 61,712 ,216 ,801 

No 31 63,95 61,074 ,420 ,793 

No 33 63,80 56,164 ,603 ,780 

No 34 64,20 60,215 ,276 ,799 

No 35 64,72 60,051 ,272 ,799 

No 38 63,82 61,789 ,220 ,801 

No 39 63,90 59,169 ,351 ,794 

No 41 63,85 61,259 ,253 ,799 

No 42 63,85 57,669 ,513 ,785 

No 44 63,97 61,307 ,291 ,797 

No 48 63,77 58,743 ,434 ,790 

No 50 64,25 55,782 ,466 ,787 
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Lampiran 26 

TABULASI NILAI SOAL UJI COBA  

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : V/2  

 
Respon- 

den 

Nomor Item 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 

2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

9 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

11 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

12 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

22 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

27 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

28 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

29 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

31 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

35 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

36 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

40 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

Jumlah 36 31 28 37 36 39 34 31 35 14 28 36 31 34 36 29 37 31 19 28 

 



280 

 

 

2
8
0
 

Respon- 

den 

Nomor Item 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

5 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

6 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

7 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 

8 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

10 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 

11 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

12 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 

13 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

14 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

15 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 

16 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

17 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

18 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 

19 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

21 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

22 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 

23 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

24 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 

25 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

26 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

27 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

28 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

29 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

30 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

32 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 

34 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

35 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

36 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

37 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

38 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

40 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

Jumlah 14 23 32 26 34 19 25 29 36 30 35 23 27 26 33 25 27 35 26 34 
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Respon- 
den 

Nomor Item 
Total 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 34 

2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 41 

3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 56 

4 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 37 

5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 50 

6 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 46 

7 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 26 

8 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 50 

9 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 46 

10 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 40 

11 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 33 

12 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 38 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 54 

14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 53 

15 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 50 

16 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 30 

17 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 49 

18 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 46 

19 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 38 

20 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55 

21 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 39 

22 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 49 

23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 49 

24 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 45 

25 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 49 

26 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 38 

27 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 41 

28 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 40 

29 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 43 

30 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 45 

31 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 52 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 55 

34 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 25 

35 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 49 

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 

37 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 53 

38 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 

39 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58 

40 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 40 

Jumlah 36 27 20 31 13 34 34 30 35 34 32 32 32 28 27 27 35 31 33 33 
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Lampiran 27 

HASIL UJI VALIDITAS SOAL UJI COBA 

 

Item Uji Validitas 
Skor 

Total 
Ket 

 
Item Uji Validitas 

Skor 

Total 
Ket 

No 1 Pearson Correlation ,509
**

 Valid No 16 Pearson Correlation ,125 Tidak 

Valid Sig. (2-tailed) ,001 Sig. (2-tailed) ,441 

N 40 N 40 

No 2 Pearson Correlation ,671
**

 Valid No 17 Pearson Correlation ,523
**

 Valid 
Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,001 

N 40 N 40 

No 3 Pearson Correlation ,479
**

 Valid No 18 Pearson Correlation ,671
**

 Valid 
Sig. (2-tailed) ,002 Sig. (2-tailed) ,000 

N 40 N 40 

No 4 Pearson Correlation ,523
**

 Valid No 19 Pearson Correlation ,449
**

 Valid 
Sig. (2-tailed) ,001 Sig. (2-tailed) ,004 

N 40 N 40 

No 5 Pearson Correlation ,509
**

 Valid No 20 Pearson Correlation ,534
**

 Valid 
Sig. (2-tailed) ,001 Sig. (2-tailed) ,000 

N 40 N 40 

No 6 Pearson Correlation ,135 Tidak 

Valid 
No 21 Pearson Correlation ,490

**
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,405 Sig. (2-tailed) ,001 

N 40 N 40 

No 7 Pearson Correlation ,156 Tidak 

Valid 
No 22 Pearson Correlation ,464

**
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,337 Sig. (2-tailed) ,003 

N 40 N 40 

No 8 Pearson Correlation ,671
**

 Valid No 23 Pearson Correlation ,276 Tidak 

Valid Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,085 

N 40 N 40 

No 9 Pearson Correlation ,413
**

 Valid No 24 Pearson Correlation ,146 Tidak 

Valid Sig. (2-tailed) ,008 Sig. (2-tailed) ,367 

N 40 N 40 

No 10 Pearson Correlation ,490
**

 Valid No 25 Pearson Correlation ,329
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,001 Sig. (2-tailed) ,038 

N 40 N 40 

No 11 Pearson Correlation ,479
**

 Valid No 26 Pearson Correlation ,449
**

 Valid 
Sig. (2-tailed) ,002 Sig. (2-tailed) ,004 

N 40 N 40 

No 12 Pearson Correlation ,509
**

 Valid No 27 Pearson Correlation ,604
**

 Valid 
Sig. (2-tailed) ,001 Sig. (2-tailed) ,000 

N 40 N 40 

No 13 Pearson Correlation ,671
**

 Valid No 28 Pearson Correlation ,216 Tidak 

Valid Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,181 

N 40 N 40 

No 14 Pearson Correlation ,329
*
 Valid No 29 Pearson Correlation ,313

*
 Valid 

Sig. (2-tailed) ,038 Sig. (2-tailed) ,049 

N 40 N 40 

No 15 Pearson Correlation ,024 Tidak 

Valid 
No 30 Pearson Correlation -,013 Tidak 

Valid Sig. (2-tailed) ,884 Sig. (2-tailed) ,939 

N 40 N 40 
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Item Uji Validitas 
Skor 

Total 
Ket 

 
Item Uji Validitas 

Skor 

Total 
Ket 

No 31 Pearson Correlation ,413
**

 

Valid 
No 46 Pearson Correlation ,008 

Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,008 Sig. (2-tailed) ,960 

N 40 N 40 

No 32 Pearson Correlation ,464
**

 

Valid 
No 47 Pearson Correlation ,043 

Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,003 Sig. (2-tailed) ,792 

N 40 N 40 

No 33 Pearson Correlation ,395
*
 

Valid 
No 48 Pearson Correlation -,170 

Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,012 Sig. (2-tailed) ,294 

N 40 N 40 

No 34 Pearson Correlation ,406
**

 

Valid 
No 49 Pearson Correlation ,413

**
 

Valid Sig. (2-tailed) ,009 Sig. (2-tailed) ,008 

N 40 N 40 

No 35 Pearson Correlation ,104 
Tidak 

Valid 

No 50 Pearson Correlation -,139 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,522 Sig. (2-tailed) ,391 

N 40 N 40 

No 36 Pearson Correlation ,073 
Tidak 

Valid 

No 51 Pearson Correlation ,462
**

 

Valid Sig. (2-tailed) ,655 Sig. (2-tailed) ,003 

N 40 N 40 

No 37 Pearson Correlation ,494
**

 

Valid 
No 52 Pearson Correlation -,057 

Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,001 Sig. (2-tailed) ,725 

N 40 N 40 

No 38 Pearson Correlation ,132 
Tidak 

Valid 

No 53 Pearson Correlation ,268 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,416 Sig. (2-tailed) ,094 

N 40 N 40 

No 39 Pearson Correlation -,367
*
 

Tidak 

Valid 

No 54 Pearson Correlation ,189 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,020 Sig. (2-tailed) ,244 

N 40 N 40 

No 40 Pearson Correlation ,373
*
 

Valid 
No 55 Pearson Correlation ,494

**
 

Valid Sig. (2-tailed) ,018 Sig. (2-tailed) ,001 

N 40 N 40 

No 41 Pearson Correlation ,313
*
 

Valid 
No 56 Pearson Correlation ,627

**
 

Valid Sig. (2-tailed) ,049 Sig. (2-tailed) ,000 

N 40 N 40 

No 42 Pearson Correlation ,627
**

 

Valid 
No 57 Pearson Correlation ,367

*
 

Valid Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,020 

N 40 N 40 

No 43 Pearson Correlation ,548
**

 

Valid 
No 58 Pearson Correlation ,382

*
 

Valid Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,015 

N 40 N 40 

No 44 Pearson Correlation ,382
*
 

Valid 
No 59 Pearson Correlation ,031 

Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,015 Sig. (2-tailed) ,850 

N 40 N 40 

No 45 Pearson Correlation ,233 
Tidak 

Valid 

No 60 Pearson Correlation ,072 
Tidak 

Valid 
Sig. (2-tailed) ,147 Sig. (2-tailed) ,661 

N 40 N 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 28 

HASIL UJI RELIABILITAS SOAL UJI COBA 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,914 38 

 
No -Total Statistics 

Nomor 

Item 

Scale Mean if No  

Deleted 

Scale Variance if 

No  Deleted 

Corrected No -

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if No  Deleted 

No 1 27,00 58,103 ,487 ,912 

No 2 27,13 55,753 ,716 ,908 

No 3 27,20 57,036 ,456 ,912 

No 4 26,97 58,179 ,541 ,911 

No 5 27,00 58,103 ,487 ,912 

No 8 27,13 55,753 ,716 ,908 

No 9 27,03 58,589 ,341 ,913 

No 10 27,55 56,818 ,467 ,911 

No 11 27,20 57,036 ,456 ,912 

No 12 27,00 58,103 ,487 ,912 

No 13 27,13 55,753 ,716 ,908 

No 14 27,05 58,664 ,299 ,913 

No 17 26,97 58,179 ,541 ,911 

No 18 27,13 55,753 ,716 ,908 

No 19 27,42 57,071 ,409 ,912 

No 20 27,20 56,779 ,494 ,911 

No 21 27,55 56,818 ,467 ,911 

No 22 27,33 57,199 ,396 ,913 

No 25 27,05 58,664 ,299 ,913 

No 26 27,42 57,071 ,409 ,912 

No 27 27,28 55,999 ,574 ,910 

No 29 27,00 59,179 ,252 ,914 

No 31 27,03 58,538 ,351 ,913 

No 32 27,33 57,199 ,396 ,913 

No 33 27,22 57,717 ,348 ,913 

No 34 27,25 57,218 ,411 ,912 

No 37 27,22 57,153 ,428 ,912 

No 40 27,05 58,408 ,346 ,913 

No 41 27,00 59,179 ,252 ,914 

No 42 27,22 55,922 ,607 ,909 

No 43 27,40 56,349 ,506 ,911 

No 44 27,13 58,369 ,295 ,914 

No 49 27,03 58,538 ,351 ,913 

No 51 27,10 57,528 ,449 ,912 

No 55 27,22 57,153 ,428 ,912 

No 56 27,22 55,922 ,607 ,909 

No 57 27,03 58,743 ,311 ,913 

No 58 27,13 58,369 ,295 ,914 
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Lampiran 29 

HASIL UJI TINGKAT KESUKARAN SOAL UJI COBA 

 

No. Nomor Soal Tingkat Kesukaran Keterangan 

1 1 0,90 Mudah 

2 2 0,78 Mudah 

3 3 0,70 Sedang 

4 4 0,93 Mudah 

5 5 0,90 Mudah 

6 8 0,78 Mudah 

7 9 0,88 Mudah 

8 10 0,28 Sukar 

9 11 0,70 Sedang 

10 12 0,90 Mudah 

11 13 0,78 Mudah 

12 14 0,85 Mudah 

13 17 0,93 Mudah 

14 18 0,78 Mudah 

15 19 0,53 Sedang 

16 20 0,28 Sukar 

17 21 0,48 Sedang 

18 22 0,58 Sedang 

19 25 0,85 Mudah 

20 26 0,45 Sedang 

21 27 0,63 Sedang 

22 29 0,90 Mudah 

23 31 0,88 Mudah 

24 32 0,70 Sedang 

25 33 0,30 Sukar 

26 34 0,65 Sedang 

27 37 0,68 Sedang 

28 40 0,65 Sedang  

29 41 0,78 Mudah  

30 42 0,68 Sedang 

31 43 0,30 Sukar 

32 44 0,30 Sukar 

33 49 0,65 Sedang 

34 51 0,28 Sukar 

35 55 0,68 Sedang 

36 56 0,78 Mudah 

37 57 0,73 Mudah 

38 58 0,78 Mudah 
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Lampiran 30 

HASIL UJI DAYA BEDA SOAL UJI COBA 

 

No Nomor Soal Daya Beda Keterangan 

1 1 0,10 Jelek 

2 2 0,45 Baik 

3 3 0,30 Cukup 

4 4 0,15 Jelek 

5 5 0,10 Jelek 

6 8 0,45 Baik 

7 9 0,25 Cukup 

8 10 0,45 Baik 

9 11 0,30 Cukup 

10 12 0,10 Jelek 

11 13 0,45 Baik 

12 14 0,20 Jelek 

13 17 0,15 Jelek 

14 18 0,45 Baik 

15 19 0,25 Cukup 

16 20 0,45 Baik 

17 21 0,50 Baik 

18 22 0,45 Baik 

19 25 0,20 Jelek 

20 26 0,25 Cukup 

21 27 0,55 Baik 

22 29 0,20 Jelek 

23 31 0,25 Cukup 

24 32 0,45 Baik 

25 33 0,45 Baik 

26 34 0,40 Cukup 

27 37 0,45 Baik 

28 40 0,30 Cukup 

29 41 0,45 Baik  

30 42 0,65 Baik 

31 43 0,75 Sangat Baik 

32 44 0,45 Baik 

33 49 0,25 Cukup 

34 51 0,45 Baik 

35 55 0,45 Baik 

36 56 0,65 Baik 

37 57 0,15 Jelek 

38 58 0,45 Baik 
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Lampiran 31 

KISI-KISI ANGKET MOTIVASI BELAJAR 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal   

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2   

 

No 
Variabel Indikator 

Pertanyaan Jumlah 

Pernyataan Positif Negatif 

1. Motivasi 

Belajar 

Siswa 

Senang mengikuti 

pelajaran 

- 1, 2 2 

Tekun dalam 

menghadapi tugas 

- 3, 4 2 

Ulet dalam menghadapi 

kesulitan 

5 6 2 

Memiliki minat belajar 7, 8 9 3 

Senang bekerja mandiri 10 11 2 

Senang berdiskusi 

dengan teman 

12, 13, 

14 

15 4 

Tidak terpengaruh 

pendapat orang lain 

16, 17 18 3 

Senang memecahkan 

masalah 

19, 20 - 2 

Jumlah 20 
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Lampiran 32 

ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Grobog Kulon 01   

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

   

Petunjuk: 

1. Pada kuesioner ini terdapat 20 item pernyataan. Bertujuan mengukur motivasi 

belajar siswa. Isilah seluruh kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisian di 

bawah ini. 

2. Apa yang kamu isi tidak ada kaitannya dengan nilai kamu. Oleh karena itu 

isilah setiap item pernyataan dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang 

kamu alami, rasakan, dan lakukan selama mengikuti pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

3. Pastikan kamu telah mengisi seluruh pernyataan dalam kuesioner ini.   

Petunjuk Pengisian 

Isilah dengan tanda cek (√) pada kolom dari setiap nomor pernyataan yang paling 

sesuai dengan apa yang anda alami. Pengertian yang ada dalam kolom tersebut 

adalah sebagai berikut. 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KD : Kadang-kadang 

TP : Tidak Pernah 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SL SR KD TP 

1. Saya tidak senang belajar Bahasa Indonesia 

karena guru hanya berceramah 

    

2. Saya tidak senang belajar Bahasa Indonesia 

karena pada saat pelajaran hanya mencatat materi 

    

3. Saya tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan 

tugas 

    

4. Saya menunda-nunda menyelesaikan tugas atau 

PR 
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No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SL SR KD TP 

5. Saya puas apabila tugas yang saya kerjakan 

mendapatkan nilai yang baik 

    

6. Jika saya menemui soal yang sulit, maka saya 

tidak akan mengerjakannya 

    

7. Saya mendengarkan penjelasan guru dengan baik     

8. Saya bertanya pada guru tentang materi pelajaran 

yang tidak saya pahami 

    

9. Saya tidak suka menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru 

    

10. Saya mengerjakan sendiri tugas Bahasa Indonesia     

11. Saya tidak percaya diri dengan jawaban tugas 

Bahasa Indonesia  

    

12. Saya berdiskusi dengan teman pada saat 

berkelompok 

    

13. Saya memberikan pendapat pada saat diskusi     

14. Saya akan menanggapi pendapat teman yang 

berbeda 

    

15. Saya gugup dalam menyampaikan pendapat pada 

saat diskusi  

    

16. Saya percaya diri dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru 

    

17. Saya yakin memperoleh nilai terbaik karena tugas 

Bahasa Indonesia saya kerjakan dengan baik 

    

18. Saya ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan guru     

19. Jika mendapatkan tugas dari guru saya senang     

20. Saya mencari sumber-sumber lain yang sesuai 

untuk menyelesaikan tugas  
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KISI-KISI SOAL TES AWAL DAN AKHIR 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal   

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2   

Waktu   : 30 menit  

Standar Kompetensi : 5. Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara lisan  

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sukar 

5.2  Mengidentifikasi 

unsur cerita 

(tokoh, tema, 

latar, dan amanat) 

 

1. Siswa dapat menganalisis unsur-unsur 

cerita. 

Pilihan 

Ganda 
C1 1   √ 

2. Siswa dapat menjelaskan pengertian 

tokoh dalam cerita.  

Pilihan 

Ganda 
C2 2  √  

3. Siswa dapat menyebutkan macam-

macam tokoh berdasarkan sifatnya. 

Pilihan 

Ganda 
C1 3  √  

4. Disajikan sebuah kutipan cerita. Siswa 

dapat menganalisis latar dalam cerita. Pilihan 

Ganda 

C2 4   √ 

C2 5 √   

C2 6 √   

C2 19  √  

5. Disajikan sebuah kutipan cerita. Siswa 

dapat menganalisis watak tokoh dalam 

cerita. 
Pilihan 

Ganda 

C2 12  √  

C2 13   √ 

C2 16 √   

C2 7  √  

6. Siswa dapat menyebutkan macam-

macam  latar dalam cerita. 

Pilihan 

Ganda 
C2 8   √ 



 

 

2
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Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Jenjang Kemampuan dan 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sukar 

7. Siswa dapat menjelaskan pengertian 

tema dalam cerita 

Pilihan 

Ganda 
C1 9 √   

8. Siswa dapat menjelaskan pengertian 

perwatakan dalam cerita. 

Pilihan 

Ganda 
C1 10  √  

9. Disajikan sebuah kutipan cerita. Siswa 

dapat menganalisis tokoh dalam cerita. 

Pilihan 

Ganda 
C2 11 √   

10. Disajikan sebuah kutipan cerita. Siswa 

dapat menganalisis amanat dalam cerita. 
Pilihan 

Ganda 

C3 20  √  

C3 14   √ 

C3 17 √   

11. Disajikan sebuah kutipan cerita. Siswa 

dapat menganalisis tema dalam cerita. 
Pilihan 

Ganda 

C2 15  √  

C2 18   √ 

Total    6 8 6 
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Lampiran 34 

 

 

 

SOAL TES AWAL DAN AKHIR 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Grobog Kulon 01 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu Pengerjaan : 30 menit 

 

Petunjuk: 

1. Tulislah nama dan nomor presensi pada kolom yang disediakan. 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu. 

3. Dilarang bekerjasama dan membuka buku. 

4. Cermati tiap soal dan telitilah dalam menjawab. 

Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang kamu 

anggap paling benar! 

1. Perhatikan istilah di bawah ini! 

 1. tema 4. amanat 

 2. latar 5. pengarang  

 3. tokoh  

 Yang termasuk dalam unsur-unsur cerita anak adalah .... 

 a. 1, 2, 3, dan 4    c. 1, 3, 4, dan 5 

 b. 1, 2, 3, dan 5 d. 2, 3, 4, dan 5 

2. Sebuah cerita mengandung tokoh. Tokoh adalah .... 

 a. pesan yang ingin disampaikan pengarang 

 b. ide pokok yang menjadi dasar sebuah cerita 

 c. tempat, waktu dan suasana terjadinya cerita 

 d. orang yang berperan dalam sebuah cerita 

3. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat …. 

 a. baik  c. jahat 

 b. tengah  d. pembantu 

Nama : 

No Presensi : 
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Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 4! 

4. Tempat terjadinya peristiwa dalam kutipan cerita di atas adalah .... 

 a. ladang c. gubuk 

 b. keluarga miskin d. hutan 

 

 Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 5! 

5. Waktu terjadinya peristiwa dalam kutipan cerita di atas adalah .... 

 a. pagi hari c. sore hari 

 b. siang hari d. malam hari 

 

Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7! 

6. Suasana yang tergambar dalam cerita di atas adalah .... 

 a. sedih c. tegang 

 b. gembira d. takut 

7. Karakter Sita yang tercermin dalam kutipan cerita di atas adalah .... 

 a. sabar c. mudah putus asa 

 b. optimis d. mudah tersinggung 

8. Berikut ini termasuk bagian dari latar atau setting, kecuali .... 

 a. tempat terjadinya cerita  c. suasana dalam cerita  

 b. waktu berlangsungnya cerita  d. pesan pengarang dalam ceria 

9. Pokok permasalahan yang mendominasi sebuah cerita disebut …. 

 a. latar c. amanat 

 b. tokoh  d. tema 

10. Perwatakan dalam cerita sama artinya dengan …. 

 a. tokoh c. alur 

 b. karakter  d. tema 

 

Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 11 sampai 14! 

11. Tokoh utama dalam cerita di atas .... 

a. Buyung c. istri Buyung 

b. Saudagar d. istri Saudagar 
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12. Karakter Buyung dalam cerita di atas adalah .... 

a. pemaaf c. penyabar 

b. pemalas d. pembohong 

13. Karakter Saudagar dalam cerita di atas adalah .... 

a. pemaaf c. penyabar 

b. pemalas d. pembohong 

14. Amanat yang dapat diambil dari cerita di atas adalah .... 

a. jadilah orang yang jujur c. jadilah orang yang sombong  

b. jadilah orang yang pemalas d. jadilah orang yang penyabar 

 

Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 15! 

15. Tema yang tepat pada bacaan tersebut adalah …. 

 a. tolong menolong  c. persahabatan 

 b. kemiskinan d. kesabaran  

 

Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 16 dan 17! 

16. Berikut ini merupakan sifat si Lancang, kecuali .... 

 a. suka mengeluh  c. tekun bekerja 

 b. mudah putus asa d. tidak sabar  

17. Amanat cerita di atas adalah .... 

a. Nikmatilah hidup dengan berhura-hura. 

b. Mengeluh boleh dilakukan sesering mungkin. 

c. Bosan adalah sifat yang manusiawi. 

 d. Jangan pernah putus asa dan jangan menyerah. 

 

Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 18! 

18. Tema cerita tersebut yaitu .... 

 a. Kesombongan membawa bencana. 

 b. Persahabatan antara dua binatang. 

 c. Kesetiakawanan seorang sahabat. 

 d. Keserakahan membawa celaka.  
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Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 19! 

19. Penggalan cerita di atas menggambarkan latar suasana .... 

a. menyenangkan  c. menyedihkan 

b. menyeramkan d. mengharukan  

 

Simaklah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 20! 

20. Amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah .... 

a. segera membeli yang baru apabila ada barang kita yang hilang 

b. bangun lebih pagi agar tidak terlambat mengikuti upacara 

c. menyuruh ibu menyiapkan segala keperluan sekolah 

d. kita tidak boleh sembarangan meletakkan barang-barang  
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Lampiran 35 

DAFTAR KUTIPAN CERITA SOAL TES AWAL DAN AKHIR 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Grobog Kulon 01 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

 

1. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 4 

 Ada sebuah keluarga miskin. Mereka menggantungkan hidupnya dari hasil 

berladang. Pak Boma, begitulah orang memanggilnya. Walau tinggal di 

dalam gubuk, Pak Boma, anak, dan istrinya hidup bahagia. 

 

2. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 5 

Hampir setiap bertemu semut, gajah selalu menghina dan meremehkan 

semut-semut. Karena jengkel, semut-semut menyusun rencana untuk 

menghentikan perbuatan gajah. Suatu malam saat gajah tertidur, gerombolan 

semut datang menggigit badan gajah. Seluruh badan gajah tertutupi oleh 

semut-semut itu. 

 

3. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7 

Dari Pasar Senen, mereka melanjutkan perjalanan ke terminal lainnya. Wina 

dan Sita yang semula cemberut berubah gembira. Mereka memperhatikan 

berbagai hal yang selama ini luput dari perhatian mereka. Pengamen, 

penyemir sepatu, penjaja permen, penjual air minum, dan tukang koran begitu 

banyak mereka jumpai di sepanjang jalan. 

 

4. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 11 sampai 14 

Pedagang yang Tidak Jujur 

Tersebutlah kisah seorang bernama Buyung. Sudah kurang lebih dua 

tahun, dia mencari nafkah dengan berdagang. Lumayan sekadar untuk 

menutup kebutuhan sehari-hari. Namun, tidak setiap hari dagangan Buyung 

itu laku. Segala sesuatu itu membutuhkan kesabaran. 
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Pagi ini, Buyung ke rumah seorang saudagar kaya di kampungnya. Di 

sana, dia mengambil beberapa potong kain untuk dijual. Dengan teliti, dia 

memilih kain yang menurutnya bagus dan mudah laku. 

”Tuan, saya berangkat,” kata Buyung kepada saudagar kaya itu. 

Buyung mulai berjalan menjajakan kain. Semua kampung dia lewati. Namun, 

belum satu pun kain terjual. Karena lelah dan lapar, dia beristirahat di bawah 

sebuah pohon. Ketika beristirahat, dia membuka satu persatu lipatan kain 

dagangannya. Kemudian, dia melipat kembali kain-kain itu sambil 

menyembunyikan sebagian kain di tempat lain. Dalam keadaan lelah, dia 

kembali ke rumah saudagar itu. 

“Mengapa sudah kembali dari berdagang? Apakah daganganmu habis 

terjual?” tanya saudagar. 

“Dagangan saya memang laku sebagian,” jawab Buyung pelan. 

”Bagus kalau begitu, tetapi kenapa cepat pulang?” tanya saudagar lagi. 

”Beberapa kain dirampok orang jahat,” jawab Buyung sambil 

menyerahkan sisa kain. 

”Kasihan sekali kamu, Buyung!” ujar saudagar sambil meneliti kain-

kainnya. 

Buyung pulang dengan hati girang. Dalam hatinya dia berkata, betapa 

mudahnya saudagar kaya itu dibohongi. 

Setibanya di rumah, Buyung menyimpan sisa kain itu di tempat yang 

aman. Kepada istrinya, dia mengaku telah dirampok. 

Suatu hari, istri si Buyung menemukan kain-kain lain yang 

disembunyikan oleh Buyung. Ia merasa penasaran dengan kain-kain itu. 

Setelah sekian lama menyimpan kain-kain milik saudagar itu, Buyung 

tetap merasa gelisah. Takut suatu ketika ketahuan oleh saudagar. Ia pun tidak 

tahu jika istrinya sudah tahu soal kain-kain itu. 

Pada suatu hari, saudagar itu mengundang penduduk kampung untuk 

merayakan pesta. Buyung pun diundang. Dalam pesta itu, saudagar 

mendekati Buyung sambil berkata sopan, ”Aku tahu orang yang telah 

merampok kain itu.” 



298 

 

  

2
9
8
 

Sikap sopan saudagar itu justru membuat Buyung gugup.”Itu wanita 

yang mengaku telah menemukan kain yang dirampok,” lanjut saudagar 

sambil menunjuk seorang wanita, yang tiada lain istri Buyung. 

”Bukankah wanita itu istrimu, Buyung? Jadi, siapa yang menyimpan 

kain-kain itu di dalam rumahmu?” tanya saudagar lagi. 

Buyung benar-benar tidak berkutik. Kebohongannya terbongkar begitu 

mudah. Sebenarnya saudagar itu telah tahu sejak awal sebab kain-kain yang 

dijualkan oleh Buyung tidak terdapat tanda-tanda bekas perampokan. 

Wajah Buyung memerah. Semua penduduk kampung menatap ke 

arahnya. 

”Kali ini, aku memaafkanmu. Jika mengulang lagi perbuatan tercela itu, 

kamu tahu sendiri akibatnya,” kata saudagar. 

Buyung berlalu dari kerumunan sambil menyesali perbuatan tidak 

jujurnya. 

(Sumber: Majalah Kids Fantasi, Februari 2004) 

 

5. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 15 

Meskipun miskin, Rian adalah anak yang paling pandai di kelasnya. Ia sering 

membantu teman-temannya yang kesulitan dalam belajar. Maka, tak heran 

jika ia mempunyai banyak teman. 

 

6. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 16 dan 17  

Si Lancang 

Si Lancang sudah mulai bosan dengan kehidupan yang serba kekurangan. Ia 

mengeluh. Tampak putus asa. Berkali-kali ibunya memberi nasihat kepada si 

Lancang agar anaknya tekun bekerja. "Sabarlah, Nak! Janganlah kamu terus-

terusan mengeluh! Kita memang harus bekerja keras untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Jangan putus asa dan jangan menyerah." Begitu 

ibu si Lancang menasihati anak semata wayangnya itu. 

(Dikutip dari ”Si Lancang” dalam Kumpulan Cerita Rakyat, Citra Aji 

Parama, 2007) 

tel:2007
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7. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 18 

Batang pisang mulai bergoyang hampir roboh, si Monyet tiba-tiba memegang 

perutnya karena kekenyangan. Kepalanya mulai terasa pusing, tiba-tiba 

”Kraaak ....!" Terdengar suara batang pisang tumbang menimpa semak-

semak. Si Monyet terlempar ke ranting-ranting kering. 

 

8. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 19 

"Tidak Rin, aku tidak berani masuk. Lihatlah lorong itu gelap. Lihatlah bulu 

kudukku sudah berdiri semua!" 

 

9. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 20 

Setiap hari Senin Candra upacara. Pagi itu dia tampak kebingungan. Dia 

mondar-mandir di dalam rumah mencari sesuatu. Dia ternyata mencari topi. 

Hari Senin kemarin dia menaruhnya di kursi tamu. Akan tetapi, topi itu sudah 

tidak ada. 
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Lampiran 36 

KUNCI JAWABAN SOAL TES AWAL DAN AKHIR 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Grobog Kulon 01 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu Pengerjaan : 30 menit 

 

1. A 

2. D 

3. C 

4. C 

5. D 

6. B 

7. B 

8. D 

9. D 

10. B 

11. A 

12. D 

13. A 

14. A 

15. A 

16. C 

17. D 

18. D 

19. B 

20. D 
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Lampiran 37 

DAFTAR NILAI TES AWAL SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN 

KONTROL  

Satuan Pendidikan : SD Negeri Grobog Kulon 01 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu Pengerjaan : 30 menit 

 

No 
Siswa Kelas  

Eksperimen (VA) 
Nilai 

 

No 
Siswa Kelas  

Kontrol (VB) 
Nilai 

1 Siti Nurjanah 35 

 

1 Ahmad Fadillah 40 

2 Ahmad Saefudin 60 

 

2 Arnifa Fathunisafa 65 

3 Mohammad Aditiya 80 

 

3 Dea Khofiya Amaliyah 55 

4 Moh. Faezal 75 

 

4 Defi Khofiya Amaliyah 60 

5 M. Imamudin 40 

 

5 Muhamad Asyroful A. 65 

6 Nova Nurfadilah 40 

 

6 Mohamad Fakhrur Riziq 50 

7 Adityo Cipta Pratama 60 

 

7 Muhammad Indra Fajar 70 

8 Ahmad Musaffa 85 

 

8 Muhamad Rendi Aditiya 80 

9 Elmira Zalfa Safitri 55 

 

9 Muh. Romi Hidayatuloh 75 

10 Azam Basri 50 

 

10 M. Samsul Arifin 45 

11 Firli Kayza Azkiyah 50 

 

11 Nadia Nurul Arofah 70 

12 Garin Adi Nugroho 45 

 

12 Nova Zami Maulida 35 

13 Ilham Anas Ma‟ruf 65 

 

13 Nur Muhammad Ishaqi 75 

14 Indra Tri Revalia 70 

 

14 Nurul Amalia 100 

15 Junia Nur Fatikha 60 

 

15 Raja Frandi David S. 40 

16 Lana Maulina Sa‟dah 60 

 

16 Rifqi Ardiyansyah 45 

17 M. Adji Faizal Alim 55 

 

17 Syakira Aulia Putri 75 

18 Muhammad Farhan A 55 

 

18 Tsani Syafa Cahyarani 60 

19 Muhammad Febri P.P. 60 

 

19 Ummu Sa‟diyyah 80 

20 Nabila Nurul Syafa‟at 80 

 

20 Vita Nestria Sari 70 

21 Sukma Desti  Inayah 70 

 

21 Wakhyu Heru Santoso 25 

22 Tubagus Azmi 45 

 

22 Akhmad Muarif R. 55 
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Lampiran 38  

UJI KESAMAAN RATA-RATA TES AWAL (KEMAMPUAN AWAL) 

 

 

T-Test 

 

Group Statistics 

 
kelas N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

nilai 
eksperimen 22 58,86 13,795 2,941 

kontrol 22 60,68 17,815 3,798 

 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai  

Equal variances 

assumed 
-,378 42 ,707 -1,818 4,804 -11,513 7,876 

Equal variances 

not assumed 
-,378 39,524 ,707 -1,818 4,804 -11,531 7,894 
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Lampiran 39 

HASIL PENGAMATAN MEDIA PEMEBELAJARAN AUDIO VISUAL 

BAGI GURU PADA PERTEMUAN I 

 

Petunjuk 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

 

Pengamat, 

 

 
Tasripin, S.Pd.SD 

NIP.19640729 198806 1 001 
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HASIL PENGAMATAN MEDIA PEMEBELAJARAN AUDIO VISUAL 

BAGI GURU PADA PERTEMUAN II 

 

Petunjuk 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

 

Pengamat 

 

 
Tasripin, S.Pd.SD 

NIP.19640729 198806 1 001 

 



305 

 

  

3
0
5
 

DESKRIPTOR PEDOMAN PENGAMATAN  

MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL BAGI GURU 

 

1. Guru melaksanakan kegiatan prapembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru mempersiapkan kondisi ruangan. 

b. Guru mempersiapkan media yang akan digunakan.  

c. Guru mempersiapkan sumber belajar. 

d. Guru mengecek kehadiran siswa. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tujuan pembelajaran disampaikan dengan jelas. 

b. Penjelasan mengenai tujuan pembelajaran sistematis/runtut. 

c. Penjelasan tujuan pembelajaran lengkap. 

d. Penyampaian tujuan pembelajaran dilakukan secara efisien. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Kesesuaian media terhadap tujuan pembelajaran  

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut:  

a. Guru menyusun media sesuai indikator 

b. Guru menyusun media mencakup keseluruhan materi 

c. Guru menjelaskan penggunaan media dengan rinci 

d. Guru menyiapkan media dengan maksimal 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Kesesuaian media dengan materi pelajaran  

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Media yang digunakan sesuai dengan materi 

b. Guru menjelaskan materi pada media dengan jelas 

c. Media yang digunakan menampilkan keseluruhan materi 

d. Media yang digunakan membuat materi mudah diingat dan dipahami 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Media yang digunakan sederhana dan mudah digunakan dalam pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Media mudah digunakan dan memiliki kualitas yang baik 

b. Penggunaan media tidak mempersulit siswa 

c. Media yang digunakan dapat menarik antusias siswa terhadap 

pembelajaran 

d. Media yang digunakan dapat mempermudah guru dalam penyampaian 

materi 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Materi yang ditampilkan media terlihat jelas dan mudah dipahami oleh siswa 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Materi yang ditampilkan media terlihat dengan jelas 

b. Materi yang ditampilkan dapat dipahami siswa 
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c. Materi yang ditampilkan media mudah diingat dan dipahami 

d. Media yang digunakan mempermudah siswa memahami materi 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

7. Guru memberi petunjuk pada siswa sebelum menggunakan media audio 

visual. Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru menjelaskan penggunaan media dengan rinci 

b. Guru membimbing siswa dalam penggunaan media 

c. Penyampaian petunjuk penggunaan media dilakukan secara efisien 

d. Penjelasan petunjuk penggunaan media sistematis/runtut. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

8. Siswa berdiskusi secara kelompok dengan anggota 2 orang  

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru membagi kelompok secara heterogen.  

b. Pembentukkan kelompok dilakukan secara jelas. 

c. Pembentukkan kelompok secara efisien. 

d. Guru memberikan penjelasan tujuan pembentukkan kelompok. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

9. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru menjelaskan peraturan penyampaian hasil diskusi dengan runtut. 

b. Guru memberi kesempatan pada tiap kelompok untuk membacakan hasil 

diskusinya 
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c. Guru memberikan masukan terhadap kelompok yang maju 

d. Guru membimbing pelaksanaan presentasi 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

10. Guru membimbing kegiatan diskusi kelompok.  

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk berdiskusi tentang 

tugas yang didapat. 

b. Guru menjelaskan bahwa kekompakkan tim yang positif diperlukan dalam 

kegiatan ini. 

c. Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok. 

d. Guru memperhatikan berlangsungnya diskusi.  

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

11. Guru mengadakan penilaian. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru merancang melakukan penilaian terhadap aktivitas belajar siswa 

selama pembelajaran  

b. Guru merancang penilaian terhadap hasil kerja kelompok  

c. Guru merancang penilain hasil belajar siswa secara individu  

d. Guru merancang penilaian sebelum pembelajaran dimulai 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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12. Guru menutup pelajaran. 

Untuk Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

d. Guru memberikan penugasan kepada siswa. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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HASIL PENGAMATAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL 

BAGI SISWA PADA PERTEMUAN I 

 

Petunjuk 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

 

Nilai Akhir  :    
              

                
x 100%  

 

Pengamat, 

 

 

Tasripin, S.Pd.SD 

NIP.19640729 198806 1 001 
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HASIL PENGAMATAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL 

BAGI SISWA PADA PERTEMUAN II 

 

Petunjuk 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

 
 

Nilai Akhir  :    
              

                
x 100%  

 

Pengamat, 

 

 

Tasripin, S.Pd.SD 

NIP.19640729 198806 1 001 
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DESKRIPTOR PEDOMAN PENGAMATAN  

MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL BAGI SISWA 

 

1. Siswa mempersiapkan diri menerima pelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa tidak terlambat memasuki kelas 

b. Siswa duduk dengan tenang 

c. Siswa menyiapkan alat tulis 

d. Siswa tertib dan rapi 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Siswa mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan antusias.  

b. Siswa memperhatikan guru selama penjelasan materi. 

c. Siswa mencatat materi yang disampaikan oleh guru. 

d. Siswa tidak melakukan kegiatan lain selain mendengarkan materi yang 

disampaikan guru.  

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan guru.  

b. Siswa aktif dalam menjawab pertanyaan. 

c. Siswa menyampaikan pendapat atau jawaban dengan bahasa yang santun. 

d. Siswa mengikuti kegiatan tanya jawab dengan antusias. 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Siswa menyimak cerita anak yang ditampilkan melelui media audio visual 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memahami cerita dari video yang diputar oleh guru 

b. Siswa antusias dalam mengamati video cerita anak 

c. Siswa mampu mengkaitkan video cerita anak dengan materi  

d. Siswa lebih aktif dengan media yang ditunjukkan oleh guru. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Siswa berdiskusi kelompok dengan teman sebangku. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berdiskusi dengan tertib  

b. Siswa berkerjasama dengan baik saat diskusi 

c. Diskusi berjalan dengan baik 

d. Siswa menjalankan diskusi dengan serius/tidak sambil bermain 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Siswa mengerjakan soal diskusi kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mengerjakan soal sesuai dengan instruksi 

b. Siswa mengerjakan soal dengan tenang 

c. Siswa tidak mencontek 

d. Siswa menyelesaikan soal dengan tepat waktu 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

7. Siswa menyelesaikan kegiatan pembelajaran dengan tertib dan tenang 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Siswa bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

c. Siswa mengikuti evaluasi pembelajaran dengan tenang.  

d. Siswa tidak gaduh ketika akhir pembelajaran. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 40  

DAFTAR NILAI TES AKHIR SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN 

KONTROL 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Grobog Kulon 01 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu Pengerjaan : 30 menit 

 

No 
Siswa Kelas  

Eksperimen (VA) 
Nilai 

 

No 
Siswa Kelas  

Kontrol (VB) 
Nilai 

1 Siti Nurjanah 60 

 

1 Ahmad Fadillah 50 

2 Ahmad Saefudin 70 

 

2 Arnifa Fathunisafa 75 

3 Mohammad Aditiya 90 

 

3 Dea Khofiya Amaliyah 70 

4 Moh. Faezal 70 

 

4 Defi Khofiya Amaliyah 60 

5 M. Imamudin 70 

 

5 Muhamad Asyroful A. 60 

6 Nova Nurfadilah 65 

 

6 Mohamad Fakhrur Riziq 55 

7 Adityo Cipta Pratama 90 

 

7 Muhammad Indra Fajar 55 

8 Ahmad Musaffa 95 

 

8 Muhamad Rendi Aditiya 75 

9 Elmira Zalfa Safitri 95 

 

9 Muh. Romi Hidayatuloh 70 

10 Azam Basri 80 

 

10 M. Samsul Arifin 65 

11 Firli Kayza Azkiyah 80 

 

11 Nadia Nurul Arofah 75 

12 Garin Adi Nugroho 70 

 

12 Nova Zami Maulida 60 

13 Ilham Anas Ma‟ruf 75 

 

13 Nur Muhammad Ishaqi 85 

14 Indra Tri Revalia 85 

 

14 Nurul Amalia 60 

15 Junia Nur Fatikha 85 

 

15 Raja Frandi David S. 65 

16 Lana Maulina Sa‟dah 95 

 

16 Rifqi Ardiyansyah 85 

17 M. Adji Faizal Alim 75 

 

17 Syakira Aulia Putri 80 

18 Muhammad Farhan A 80 

 

18 Tsani Syafa Cahyarani 80 

19 Muhammad Febri P.P. 95 

 

19 Ummu Sa‟diyyah 80 

20 Nabila Nurul Syafa‟at 75 

 

20 Vita Nestria Sari 70 

21 Sukma Desti  Inayah 85 

 

21 Wakhyu Heru Santoso 60 

22 Tubagus Azmi 75 

 

22 Akhmad Muarif R. 95 
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TABULASI NILAI ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 

KELAS EKSPERIMEN (VA) 

 

NO NAMA 
Nomor Item 

NILAI SKOR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Siti Nurjanah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 77 96% 

2 Ahmad Saefudin 2 3 1 4 4 3 4 1 4 1 3 3 2 3 4 1 4 2 3 4 52 65% 

3 Mohammad Aditiya 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 76 95% 

4 Moh. Faezal 2 3 1 1 4 3 4 3 2 3 1 1 1 3 1 3 3 2 2 3 46 58% 

5 M. Imamudin 2 2 2 3 4 2 4 4 1 4 4 4 3 1 1 4 4 2 3 2 56 70% 

6 Nova Nurfadilah 4 3 4 3 3 4 4 1 3 4 2 3 4 1 4 3 4 3 4 4 65 81% 

7 Adityo Cipta Pratama 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 70 88% 

8 Ahmad Musaffa 3 2 4 4 2 4 1 2 3 2 2 1 3 4 2 2 1 2 2 1 47 59% 

9 Elmira Zalfa Safitri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 100% 

10 Azam Basri 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 98% 

11 Firli Kayza Azkiyah 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 60 75% 

12 Garin Adi Nugroho 2 2 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 1 3 3 65 81% 

13 Ilham Anas Ma‟ruf 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 79 99% 

14 Indra Tri Revalia 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 78 98% 

15 Junia Nur Fatikha 3 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 63 79% 

16 Lana Maulina Sa‟dah 4 3 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 64 80% 

17 M. Adji Faizal Alim 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 100% 

18 Muhammad Farhan A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 79 99% 

19 Muhammad Febri P.P 3 3 4 1 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 69 86% 

20 Nabila Nurul Syafa‟at 4 2 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 68 85% 

21 Sukma Desti  Inayah 4 3 4 3 2 4 3 2 3 2 4 4 2 2 4 2 3 4 3 3 61 76% 

22 Tubagus Azmi 2 2 4 4 4 4 3 1 1 4 4 4 1 3 4 1 3 4 4 1 58 73% 

JUMLAH 70 67 78 76 81 79 81 66 76 76 76 78 70 69 72 70 78 70 71 71   

SKOR PER ITEM 80% 76% 89% 86% 92% 90% 92% 75% 86% 86% 86% 89% 80% 78% 82% 80% 89% 80% 81% 81%   
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TABULASI NILAI ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 

KELAS KONTROL (VB) 

 

NO NAMA 
Nomor Item 

NILAI SKOR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Ahmad Fadillah 4 3 4 2 1 4 4 3 3 4 3 3 3 1 3 4 3 4 2 4 62 78% 

2 Arnifa Fathunisafa 2 3 2 3 3 1 4 3 3 4 2 4 4 3 2 3 4 2 3 3 58 73% 

3 Dea Khofiya Amaliyah 3 2 4 1 4 3 3 2 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 60 75% 

4 Defi Khofiya Amaliyah 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 3 4 2 4 3 4 51 64% 

5 Muhamad Asyroful A 2 3 2 4 1 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 1 4 4 50 63% 

6 Mohamad Fakhrur R 1 2 2 4 2 3 4 4 3 3 2 1 2 4 3 3 4 3 3 2 55 69% 

7 Muhammad Indra Fajar 1 2 4 4 3 3 4 2 2 4 2 3 2 1 3 4 3 2 4 1 54 68% 

8 Muhamad Rendi A 2 2 1 3 2 3 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 3 4 1 4 42 53% 

9 Muh. Romi Hidayatuloh 1 2 2 1 4 2 1 2 4 1 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 45 56% 

10 M. Samsul Arifin 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 72 90% 

11 Nadia Nurul Arofah 1 2 2 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 2 4 1 2 3 4 2 43 54% 

12 Nova Zami Maulida 2 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 71 89% 

13 Nur Muhammad Ishaqi 2 2 3 4 3 2 1 2 3 3 2 4 2 4 4 3 4 1 4 4 57 71% 

14 Nurul Amalia 2 2 4 4 4 3 4 2 1 3 4 4 4 2 2 4 2 3 2 4 60 75% 

15 Raja Frandi David S. 1 2 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 3 3 3 4 4 4 4 1 63 79% 

16 Rifqi Ardiyansyah 3 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 4 3 2 2 4 2 1 40 50% 

17 Syakira Aulia Putri 2 3 4 3 3 3 3 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 3 62 78% 

18 Tsani Syafa Cahyarani 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 70 88% 

19 Ummu Sa‟diyyah 4 3 4 4 1 4 2 2 4 4 3 4 4 2 3 2 2 3 4 2 61 76% 

20 Vita Nestria Sari 3 2 4 1 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 62 78% 

21 Wakhyu Heru Santoso 2 3 1 2 2 2 1 3 2 3 3 1 1 2 2 2 2 3 2 1 40 50% 

22 Akhmad Muarif R. 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 73 91% 

JUMLAH 54 57 64 62 60 62 63 53 64 64 57 67 65 62 65 66 67 66 68 65   

SKOR PER ITEM 61% 65% 73% 70% 68% 70% 72% 60% 73% 73% 65% 76% 74% 70% 74% 75% 76% 75% 77% 74%   
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Lampiran 42  

HASIL UJI NORMALITAS DATA MOTIVASI BELAJAR SISWA 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Eksperimen 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 

Kontrol 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen  ,165 22 ,123 ,922 22 ,082 

Kontrol  ,120 22 ,200
*
 ,940 22 ,200 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 43  

HASIL UJI HOMOGENITAS DATA MOTIVASI BELAJAR SISWA 

 

 

T-Test 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

nilai 
eksperimen 22 66,86 10,798 2,302 

kontrol 22 56,86 10,311 2,198 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for  

Equality of Variances 

F Sig. 

Nilai  
Equal variances assumed ,125 ,726 

Equal variances not assumed   
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Lampiran 44  

HASIL UJI PERBEDAAN DATA MOTIVASI BELAJAR SISWA 

 

 

T-Test 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

nilai 
eksperimen 22 66,86 10,798 2,302 

kontrol 22 56,86 10,311 2,198 

 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai  

Equal variances 

assumed 
3,142 42 ,003 10,000 3,183 3,576 16,424 

Equal variances 

not assumed 
3,142 41,911 ,003 10,000 3,183 3,576 16,424 
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Lampiran 45  

HASIL UJI KEEFEKTIFAN DATA MOTIVASI BELAJAR SISWA 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

eksperimen 22 66,86 10,798 2,302 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 61.86 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksperimen  2,173 21 ,041 5,004 ,22 9,79 
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Lampiran 46  

HASIL UJI NORMALITAS DATA HASIL BELAJAR SISWA 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Eksperimen 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 

Kontrol 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen  ,138 22 ,200
*
 ,941 22 ,203 

Kontrol  ,158 22 ,165 ,963 22 ,545 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 47  

HASIL UJI HOMOGENITAS DATA HASIL BELAJAR SISWA 

 

 

T-Test 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

nilai 
eksperimen 22 80,00 10,465 2,231 

kontrol 22 69,55 11,640 2,482 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for  

Equality of Variances 

F Sig. 

Nilai  
Equal variances assumed ,281 ,599 

Equal variances not assumed   
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Lampiran 48  

HASIL UJI PERBEDAAN DATA HASIL BELAJAR SISWA 

 

 

T-Test 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

nilai 
eksperimen 22 80,00 10,465 2,231 

kontrol 22 69,55 11,640 2,482 

 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai  

Equal variances 

assumed 
3,133 42 ,003 10,455 3,337 3,720 17,189 

Equal variances 

not assumed 
3,133 41,533 ,003 10,455 3,337 3,717 17,192 
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Lampiran 49  

HASIL UJI KEEFEKTIFAN DATA HASIL BELAJAR SISWA 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

eksperimen 22 80,00 10,465 2,231 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 74.77 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksperimen  2,344 21 ,029 5,230 ,59 9,87 
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Lampiran 50   

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN 

DI KELAS EKSPERIMEN 

 

 
Siswa berdoa sebelum memulai 

pelajaran 

 
Guru menjelaskan materi pelajaran 

  

 
Siswa menyimak video yang diputar di 

depan kelas 

 
Siswa berdiskusi dengan pasangannya 

 
Mencocokkan hasil diskusi 

 
Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang materi yang telah dipelajari 

 
Guru menutup kegiatan pembelajaran 

 
Siswa mengerjakan tes akhir 
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN 

DI KELAS KONTROL 

 

 
Siswa berdoa sebelum memulai 

pelajaran 

 
Guru menjelaskan materi pelajaran  

 
Siswa menyimak cerita yang dibacakan 

guru di depan kelas 

 
Siswa berdiskusi dengan pasangannya 

 
Mencocokkan hasil diskusi 

 
Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang materi yang telah dipelajari 

 
Guru menutup kegiatan pembelajaran 

 
Siswa mengerjakan tes akhir 
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Lampiran 51  

SURAT IJIN OBSERVASI DI SDN GROBOG KULON 01  

KABUPATEN TEGAL 
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Lampiran 52  

SURAT IJIN OBSERVASI DI SDN GROBOG KULON 03 

KABUPATEN TEGAL 
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Lampiran 53 

SURAT IJIN PENELITIAN UNTUK KESBANGPLINMAS 
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Lampiran 54 

SURAT IJIN PENELITIAN KESBANGPOLINMAS UNTUK BAPPEDA 
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Lampiran 55  

SURAT IJIN PENELITIAN DARI BAPPEDA KABUPATEN TEGAL 
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Lampiran 56  

SURAT IJIN PENELITIAN DARI DIKPORA KABUPATEN TEGAL 

 

 


