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ABSTRAK 
 

Chawa, Fithro. 2011. Pemanfaatan Media Audio untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menyimak Cerita pada Siswa Kelas III SD Negeri Kejambon 3 

Kota Tegal.  Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. HY. Poniyo, 

M.Pd., Pembimbing II : Drs. Suwandi, M.Pd. 

Kata Kunci : media audio, keterampilan menyimak cerita, pembelajaran bahasa 

Indonesia.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

menyimak cerita pada siswa kelas III SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal dengan 

memanfaatkan media audio. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal pada siswa 

kelas III. Objek penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri Kejambon 3 Kota 

Tegal. Sumber data yang digunakan adalah (1) tempat dan aktivitas siswa pada 

saat pembelajaran, yaitu ruang kelas dan aktivitas siswa ada saat pembelajaran 

berlangsung (2) informan, yaitu guru dan siswa; dan (3) dokumen, yaitu materi 

menyimak, media audio, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kurikulum 

yang berlaku, dan hasil pekerjaan keterampilan menyimak cerita. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan penugasan.  

Prosedur penelitian ini didasarkan pada prosedur penelitian tindakan 

kelas, yaitu : (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. 

Hasil penelitian ini, yaitu terdapat peningkatan terhadap hasil belajar siswa dan 

kualitas pembelajaran keterampilan menyimak menggunakan media audio pada 

siswa kelas III SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal,  yaitu sebagai berikut: (1) 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada tes pratindakan adalah 62,5 dan menjadi 

67,4 pada siklus I, kemudian meningkat menjadi 72,4 pada siklus II; dan (2) 

Aktivitas siswa atau keterlibatan siswa selama pembelajaran pada siklus I 

mencapai 82% dan meningkat menjadi 89% pada siklus II. Peningkatan kualitas 

hasil pembelajaran ditandai dengan meningkatnya jumlah siswa yang mencapai 

batas ketuntasan yang ditentukan oleh SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal.  

Pada pratindakan persentase ketuntasan hanya 39%, kemudian persentase 

ketuntasan belajar meningkat menjadi 61% pada siklus I, dan persentase 

ketuntasan belajar menjadi 81% pada siklus II. Mengacu pada hasil penelitian 

maka pemanfaatan media audio pada pembelajaran keterampilan menyimak cerita 

pada siswa kelas III SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa maka penulis mengajukan saran sebagai berikut: 1) Sebagai 

bahan pertimbangan hendaknya guru menggunakan media audio pada 

pembelajaran keterampilan menyimak sehingga pembelajaran keterampilan 

menyimak menjadi lebih optimal; 2) Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan 

rujukan untuk memungkinkan diadakannya penelitian lanjutan guna tercapainya 

hasil belajar keterampilan menyimak cerita yang lebih baik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PP No. 19 tahun 2005 (Depdiknas, 2005) menyebutkan bahwa tujuan 

Pendidikan Nasional adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat. Salah satu perwujudannya melalui pendidikan yang bermutu 

pada setiap satuan pendidikan. Melalui pendidikan akan tercipta warga negara 

Indonesia yang baik dan merupakan penerus yang mengangkat Negara Indonesia 

menjadi negara yang maju. 

Bahasa merupakan salah satu produk hasil kebudayaan yang harus 

dipelajari dan diajarkan baik di sekolah maupun di masyarakat. Setiap daerah 

pasti memiliki bahasa yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan 

yang lain. Tanpa bahasa masyarakat menjadi terpisah-pisah karena tidak 

terdapatnya suatu alat pemersatu yaitu bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa 

pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku. Bahasa dapat 

digunakan untuk menyatakan perasaan, pendapat, bahkan bahasa digunakan untuk 

berpikir dan bernalar. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses 

pendidikan. Pada proses belajar mengajar tersebut guru menjadi pemeran utama 

dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yaitu interaksi antara guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan sumber pembelajaran yang 

menunjang tercapainya tujuan belajar. Bahasa Indonesia merupakan mata 

pelajaran yang diajarkan pada setiap satuan pendidikan dari sekolah dasar sampai 
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perguruan tinggi. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik dapat mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pada dasarnya setiap pembelajaran bahasa 

bertujuan agar para siswa mempunyai keterampilan berbahasa (berkomunikasi) 

dengan bahasa Indonesia.  

Keterampilan berbahasa erat kaitannya dengan proses berpikir yang 

mendasari bahasa seseorang. Semakin jelas pemikiran seseorang maka semakin 

jelas pula bahasa yang digunakan. Dawson (1963 dalam Sutari 1997:3) 

mengutarakan bahwa melatih keterampilan berbahasa berarti melatih keterampilan 

berpikir. Namun siswa menganggap bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang 

mudah sehingga mereka kurang berminat untuk memperhatikan materi dalam 

mata pelajaran bahasa Indonesia dan nilai yang diperoleh pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia adalah nilai yang rendah.  

Tarigan (1991:41) menyatakan bahwa keterampilan berbahasa ada empat 

macam, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat 

keterampilan tersebut memiliki hubungan yang saling mendukung antara yang 

satu dengan yang lainnya. Tahapan keterampilan berbahasa yang pertama  

dikuasai manusia adalah menyimak dan berbicara kemudian membaca dan 

menulis. Pada waktu manusia dilahirkan hanya dapat mendengar kata-kata dari 

orang di sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa keterampilan yang pertama 

dilakukan adalah menyimak.  

Menyimak sebagai salah satu kegiatan berbahasa yang merupakan 

keterampilan mendasar dalam aktivitas berkomunikasi. Kenyataan yang terjadi di 

masyarakat menunjukkan bahwa kegiatan menyimak lebih banyak dilakukan 

daripada kegiatan berbahasa yang lain yaitu berbicara, menulis, dan membaca. 
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Hal ini diutarakan (Rivers, 1978 dalam Sutari, 1997:8) sebagian orang 

menggunakan 45% waktunya untuk menyimak, 30% untuk berbicara, 16% untuk 

membaca, dan hanya 9% untuk menulis. Berdasarkan kenyataan di atas maka jelas 

bahwa keterampilan menyimak harus dibina dan ditingkatkan karena sangat 

dibutuhkan oleh manusia baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk 

kepentingan di lingkungan pendidikan. Dilihat dari kegunaannya maka: (1) 

keterampilan menyimak merupakan dasar yang cukup penting untuk keterampilan 

berbicara, (2) keterampilan menyimak juga merupakan dasar bagi keterampilan 

membaca atau menulis. 

Pada pendidikan formal, menyimak sudah menjadi bagian dari pem-

belajaran bahasa, namun selama bertahun-tahun sebagian besar guru dan para ahli 

berpendapat bahwa proses pembelajaran menyimak tidak perlu direncanakan 

tersendiri. Bahkan ada anggapan bahwa keterampilan menyimak akan dikuasai 

dengan sendirinya apabila pembelajaran lainnya sudah berjalan baik. Pengkajian, 

penelaahan, dan penelitian mengenai keterampilan menyimak pun sangat langka 

(Tarigan, 1987 dalam Sutari, 1997:117).  

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan guru kelas III SD 

Negeri Kejambon 3 Kota Tegal, ternyata sebagian besar siswa belum maksimal 

dalam kegiatan menyimak cerita. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata kelas 

III SD Negeri Kejambon 3 pada pembelajaran menyimak yaitu sebesar 63,5 

sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 68. Rendahnya 

keterampilan menyimak pada siswa kelas III SD Kejambon 3 disebabkan oleh 

beberapa faktor internal di antaranya: (1) kurangnya minat anak untuk menyimak, 
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(2) siswa menganggap bahwa menyimak tidak penting, (3) sikap siswa yang 

meremehkan pembelajaran menyimak, (4) kondisi fisik siswa.  

Selain faktor internal juga terdapat faktor eksternal, yaitu faktor yang 

berasal dari guru dan lingkungan. Siswa hanya membaca sebuah teks cerita dan 

penggunaan metode ceramah saja oleh guru menjadikan pembelajaran hanya 

berpusat pada guru. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran yang digunakan 

membuat siswa pasif dan kurang kreatif. Guru tidak memanfaatkan media 

pembelajaran yang ada di sekolah yaitu: tape recorder, televisi, CD  player. 

Dalam kegiatan menyimak diperlukan media pembelajaran untuk mendukung 

proses kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta kualitas pembelajaran yang 

baik. Dengan menggunakan media pembelajaran pada proses belajar mengajar 

akan meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Media pembelajaran 

yang digunakan harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan oleh 

guru.  

Penggunaan media pembelajaran mempunyai peranan penting dalam 

merangsang siswa untuk belajar. Media pembelajaran meliputi alat yang secara 

fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran antara lain buku, 

tape recorder, kaset, compact disc, video camera, video recorder, film, slide 

(gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan computer (Gagne dan Briggs, 

1975 dalam Arsyad, 2009:4). Dengan kata lain, media adalah komponen sumber 

belajar yang mengandung unsur pendidikan di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar.  

Media audio adalah salah satu sarana yang dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran khususnya digunakan untuk keterampilan menyimak. Media 
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audio dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran, bahkan untuk pembelajaran 

bahasa, pengucapan dan intonasi siswa yang menggunakan media ini lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakannya. Media audio tidak 

hanya cocok untuk pesan aspek kognitif, namun juga sesuai untuk aspek afektif 

dan psikomotor (Wilkinson, 1980 dalam Kurniati, 2009:52). 

 Retno Astuti (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menyimak Wawancara dengan Media Audiovisual melalui 

Pendekatan Kooperatif Metode Numbered Head Together pada Siswa Kelas VIIB 

SMP 10 Semarang Tahun Ajaran 2006/2007”, menyimpulkan adanya peningkatan 

keterampilan menyimak. Lukni Maulana (2008) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Penggunaan Diskusi Partisipatif dan Pemanfaatan Gambar Peristiwa 

dari Koran untuk Peningkatan Kemampuan Mengungkapkan Ide secara Lisan 

Siswa SMA”, menyimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran yang tepat 

dapat meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Pemanfaatan Media Audio untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menyimak Cerita pada Siswa Kelas III SD Negeri 

Kejambon 3 Kota Tegal”.  

  

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan pengamatan pada pembelajaran bahasa Indonesia mengenai 

keterampilan menyimak cerita di kelas III SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal, 

proses pembelajaran keterampilan menyimak masih belum maksimal. Siswa 

kurang tertarik sehingga siswa tidak dapat menyimak segala sesuatunya dengan 
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baik. Sedangkan keterampilan menyimak adalah keterampilan menyimak yang 

paling dasar. Siswa akan dapat menyerap pembelajaran dengan baik apabila siswa 

dapat menyimak dengan baik. Pada prosesnya ketika mengajar guru tidak hanya 

menyuruh siswa untuk mengerjakan tugasnya saja, melainkan guru memberikan 

pengarahan dan memberikan materi pembelajaran secara lisan (kegiatan 

menyimak). Dilihat dari data yang ditemukan maka perlu digunakan media 

pembelajaran keterampilan menyimak yang efektif. Beberapa faktor penghambat 

yang dialami siswa kelas III pada keterampilan menyimak di SD Negeri 

Kejambon 3 Kota Tegal, yaitu (1) siswa kurang tertarik dalam merangkum cerita 

karena kurangnya inovasi pembelajaran khususnya pada penggunaan media 

pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan menyimak, dan (2) siswa kurang 

memperhatikan karena suasana kelas yang kurang kondusif. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai rata-rata kelas 63,5 sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang harus dicapai adalah 68, maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran 

yang dilakukan kurang maksimal sehingga diperlukan suatu inovasi pembelajaran. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengamatan pembelajaran keterampilan menyimak cerita di 

SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal, dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan yang timbul:  

1.3.1 Nilai hasil belajar siswa rendah yaitu 63,5 sedangkan KKM adalah 68. 

1.3.2 Siswa kurang tertarik pada pembelajaran keterampilan menyimak cerita 

mata pelajaran bahasa Indonesia.  
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1.4  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah 

kompleks sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar 

pembahasan masalah tidak terlalu luas. Peneliti membatasi permasalahan yang 

akan menjadi bahan penelitian yaitu pada media pembelajaran yaitu dengan 

menggunakan media audio berupa tape recorder. 

 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan kenyataan di lapangan maka dibutuhkan suatu perubahan 

tentang penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang berwujud hasil belajar, maka yang menjadi permasalahan 

utama yang hendak dipecahkan adalah : 

1.5.1 “Bagaimana cara guru menggunakan media audio agar dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran keterampilan menyimak cerita pada 

siswa di kelas III SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal?” 

1.5.2 “Apakah dengan menggunakan media audio dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran keterampilan menyimak cerita pada siswa kelas 3 SD Negeri 

Kejambon 3 Kota Tegal?” 

 

1.6 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan data yang ditemukan maka diambil 

tindakan untuk memecahkan permasalahan tersebut, antara lain sebagai berikut: 

1.6.1   Melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
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1.6.2 Memanfaatkan media audio sebagai media pembelajaran keterampilan 

menyimak cerita 

 

1.7 Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah sebagai berikut: 

1.7.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum pada penelitian ini adalah memperbaiki kualitas 

pembelajaran keterampilan menyimak cerita. 

1.7.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah untuk meningkatkan proses 

pembelajaran dan hasil belajar pada keterampilan menyimak cerita. 

 

1.8 Manfaat Penelitian 

1.8.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan referensi di bidang pendidikan, 

terutama dalam meningkatkan keterampilan menyimak cerita bahasa Indonesia. 

Memberikan masukan kepada guru untuk menggunakan media audio sehingga 

siswa termotivasi untuk belajar dan menimbulkan pembelajaran yang bermakna.  

1.8.2 Manfaat Praktis 

1.8.2.1 Bagi Siswa 

Manfaat penelitian tindakan kelas tentang pemanfaatan media audio pada 

keterampilan menyimak mata pelajaran bahasa Indonesia, antara lain:  
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1.8.2.1.1 Meningkatkan Motivasi dalam Belajar Bahasa Indonesia.  

Siswa akan termotivasi karena guru menggunakan media pembelajaran 

yang bervariasi dan siswa tidak merasa bosan karena membaca atau 

mendengarkan guru bercerita saja. 

1.8.2.1.2 Meningkatkan Pemahaman pada Keterampilan Menyimak.  

Siswa memahami bahwa keterampilan menyimak adalah mendengarkan 

dan hanya melibatkan indera pendengaran. Apabila keterampilan menyimak 

diajarkan dengan membaca sebuah cerita maka hasil belajar yang didapatkan 

adalah hasil belajar keterampilan membaca, oleh karena itu media audio adalah 

media pembelajaran yang paling tepat untuk pembelajaran keterampilan 

menyimak. 

1.8.2.1.3 Meningkatkan Daya Ingat 

Dengan menggunakan media audio siswa akan lebih memperhatikan 

kata-kata yang didengar dan mengingat pesan-pesan yang ada di dalam materi 

simakan sehingga akan meningkatkan daya ingat siswa. 

1.8.2.1.4 Meningkatkan Hasil Belajar 

Dengan menggunakan media audio siswa akan lebih termotivasi untuk 

belajar khususnya dalam keterampilan menyimak sehingga hal itu akan 

meningkatkan hasil belajar yang dicapai oleh siswa.  

1.8.2.2 Bagi Guru 

Manfaat penelitian tindakan kelas tentang pemanfaatan media audio pada 

keterampilan menyimak cerita mata pelajaran bahasa Indonesia bagi guru, antara 

lain:  
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1.8.2.2.1 Memberi masukan bahwa untuk mengatasi permasalahan kurang 

tertariknya siswa pada keterampilan menyimak adalah dengan menggunakan 

media audio. 

1.8.2.2.2 Memberi masukan bahwa media audio dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan hasil belajar pada keterampilan menyimak cerita. 

1.8.2.3 Bagi Sekolah 

Membantu meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan 

kualitas pembelajaran keterampilan menyimak cerita di kelas III. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Kajian Pustaka 

Keterampilan menyimak adalah pokok bahasan yang menarik untuk 

dipelajari dan diteliti. Penelitian mengenai keterampilan menyimak sudah pernah 

dilakukan. Pada umumnya peneliti lebih menekankan bahwa keterampilan 

menyimak juga melibatkan indera penglihatan. 

Beberapa penelitian berkaitan dengan keterampilan menyimak yang telah 

dilakukan dan dapat dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah penelitian dari: 

Retno Astuti (2009), Wartini Lestary (2010), dan Irfai Fathurohman (2008). 

Retno Astuti (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menyimak Wawancara dengan Media Audiovisual Melalui 

Pendekatan Kooperatif Metode Numbered Head Together (NHT) pada Siswa 

Kelas VII-B SMP 10 Semarang Tahun Pelajaran 2006/2007”. Hasil penelitian 

siklus I menunjukkan perolehan nilai siswa masih dalam kategori cukup yaitu 

sebesar 65,20 pada siklus I dan meningkat menjadi 74,51 pada siklus II. 

Penggunaan media audiovisual dengan pendekatan kooperatif metode NHT 

memberikan motivasi pada diri siswa. Hal ini dibuktikan dengan nilai siswa yang 

meningkat khususnya pada keterampilan menyimak wawancara.  

Wantini Lestary (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Keterampilan Menyimak Siswa Melalui Media Gambar Karton 

dengan Metode Diskusi di Kelas V SDN Karangpawulang Kecamatan Cimalaka 

Kabupaten Sumedang. Sebelum dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

11 
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nilai rata-rata kelas untuk keterampilan menyimak hanya 63,56. Setelah 

dilaksanakan PTK nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 67,21 pada siklus I dan 

menjadi 73,34 pada siklus II. Perilaku siswa meningkat, yaitu sebagian besar 

siswa merasa senang dan tertarik. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak 

pada peningkatan kemampuan menyimak, sedangkan perbedaannya pada media 

yang digunakan. 

Irfai Fathurohman (2008) melakukan penelitian yang berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Menyimak dengan Teknik Menjawab Pertanyaan 

pada Peserta Didik Kelas X-5 SMA N 1 Sigaluh Kabupaten Banjarnegara. 

Dengan menggunakan teknik menjawab pertanyaan, siswa akan merasa memiliki 

tanggung jawab untuk menyimak sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan. 

Penelitian ini membuktikan bahwa teknik menjawab pertanyaan dapat menjadi 

tolak ukur keberhasilan pada pembelajaran keterampilan menyimak. Dengan 

menggunakan teknik menjawab pertanyaan nilai rata-rata siswa meningkat dan 

siswa dapat memusatkan perhatiannya pada bahan simakan yang disimaknya.  

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian mengenai 

pemanfaatan media audio yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

menyimak, karena keterampilan menyimak adalah keterampilan yang paling 

sering dilakukan oleh seseorang. Hal ini diutarakan (Rivers, 1978 dalam Sutari, 

1998:8) sebagian orang menggunakan 45% waktunya untuk menyimak, 30% 

untuk berbicara, 16% untuk membaca, dan hanya 9% untuk menulis. 

Keterampilan menyimak penting untuk dikaji secara mendalam. Media audio 

adalah media yang tepat dan efektif dalam keterampilan menyimak. 
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2.2  Landasan Teori 

Pada landasan teori akan dibahas antara lain: (1) belajar dan hasil belajar, 

(2) aktivitas belajar, (3) Mengajar, (4) Pembelajaran, (5) Pembelajaran bahasa 

Indonesia di Sekolah Dasar, (6) keterampilan menyimak, (7) media pembelajaran. 

Dengan uraian sebagai berikut: 

2.2.1 Belajar dan Hasil Belajar 

Gagne (1977 dalam Anni 2007:73) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan kecakapan atau disposisi pembelajar yang berlangsung 

dalam periode waktu tertentu dan tidak dapat dianggap berasal dari proses 

pertumbuhan. Pengertian ini mengandung beberapa unsur pokok dalam belajar, 

yaitu: (1) perubahan yang diakibatkan oleh belajar adalah berupa perubahan 

perilaku, (2) perubahan perilaku dapat diketahui dengan cara membandingkan 

perilaku yang dimiliki oleh siswa sebelum dan setelah berada dalam situasi 

belajar, (3) perubahan perilaku dapat berupa peningkatan kecakapan kinerja 

tertentu atau perubahan disposisi yang disebut sikap, minat, dan nilai, (4) 

perubahan perilaku yang diperoleh harus dapat bertahan dalam waktu lama, dan 

(5) perubahan perilaku harus dapat dibedakan dengan perubahan yang diakibatkan 

oleh pertumbuhan, seperti perubahan tinggi atau berat badan, atau perkembangan 

otot karena akibat dari kegiatan olahraga. Hal ini mengandung arti bahwa belajar 

adalah suatu hal yang sangat mempengaruhi perkembangan seseorang. Dengan 

terciptanya situasi belajar yang kondusif maka seseorang dapat menyerap isi dari 

proses belajar dengan baik sehingga akan tercipta sikap, minat, dan nilai yang 

baik. 
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Hasil belajar dalam pandangan humanistik adalah kemampuan siswa 

mengambil tanggung jawab dalam menentukan apa yang dipelajari dan menjadi 

individu yang mampu mengarahkan diri sendiri dan mandiri (Anni, 2007:91). 

Hasil belajar akan tercermin dalam kehidupan siswa berupa perbuatan dan berupa 

nilai yang memuaskan karena dalam proses belajar banyak hal yang dapat 

dijadikan contoh. Belajar juga memberikan ruang untuk menelaah suatu hal, 

apakah hal itu baik dan patut dijadikan contoh atau  tidak patut dijadikan contoh.  

Di lingkungan sekolah, siswa dapat belajar melalui guru, teman 

sebayanya, dan belajar melalui kenyataan (lingkungan). Oleh karenanya 

pembelajaran akan lebih maksimal apabila guru memiliki kepribadian yang baik 

dan dapat mengaitkan masalah-masalah yang ada di lingkungan agar siswa dapat 

menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Dari berbagai pengertian belajar di 

atas maka diambil simpulan bahwa pada hakikatnya manusia hidup untuk belajar. 

Setiap kegiatan yang dilakukan seseorang adalah kegiatan belajar.  

2.2.2 Aktivitas Belajar  

Gagne and Berliner (1983 dalam Anni, 2007:2) belajar merupakan proses 

dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. 

Sedangkan Morgan et.al. (1988 dalam Anni, 2007:2) belajar merupakan 

perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau 

pengalaman. Pengalaman mempengaruhi perilaku seseorang, semakin banyak 

pengalaman yang dimiliki maka semakin baik pula perilakunya. Sudjana 

(2010:45) mengemukakan belajar adalah alat untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Sedangkan Baharudin & Wahyuni (2008:13) mengutarakan bahwa belajar adalah 

sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Morgan, dkk (1981 dalam 
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Baharudin, 2008:14) menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku 

yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman.  

Dari berbagai pengertian belajar di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu perubahan perilaku seseorang ke arah yang lebih baik. belajar 

adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian dan tingkah laku manusia 

dalam bentuk kebiasaan, penguasaan pengetahuan atau ketrampilan, dan sikap 

berdasarkan latihan dan pengalaman dalam mencari informasi, memecahkan 

masalah, mencermati lingkungan untuk mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan 

melalui pemahaman, penguasaan, ingatan, dan pengungkapan kembali di waktu 

yang akan datang. Belajar berlangsung terus-menerus dan tidak boleh dipaksakan 

tetapi dibiarkan belajar bebas dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab 

atas keputusan yang diambilnya 

2.2.3 Mengajar 

Mengajar adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka memberikan 

kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan 

yang dirumuskan (Ali, 2010:12). Tujuan yang dirumuskan adalah siswa belajar. 

Sasaran pada kegiatan mengajar adalah siswa dapat belajar sehingga tercapai hasil 

belajar yang diinginkan. Arifin (1989 dalam Fatah, 2007:14) mengutarakan bahwa 

mengajar merupakan suatu rangkaian kegiatan penyampaian bahan pelajaran 

kepada murid agar dapat menerima, menanggapi, menguasai dan mengembangkan 

bahan pelajaran itu. Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mengajar adalah mengarah pada timbulnya perilaku belajar siswa. 
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Mengajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang guru dalam 

proses pembelajaran. Mengajar bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran 

saja, akan tetapi mengajar merupakan pekerjaan yang bertujuan dan bersifat 

kompleks. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, diperlukan sejumlah 

keterampilan khusus yang didasarkan pada konsep dan ilmu pengetahuan yang 

spesifik. 

2.2.4 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

disengaja (Darsono, 2000:26). Pembelajaran hakikatnya adalah suatu proses yaitu 

proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga 

dapat menimbulkan dan mendorong untuk melakukan proses belajar. Oemar 

Hamalik (2002:58) mengemukakan pembelajaran adalah aktivitas mengorganisasi 

atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya sehingga menciptakan kesempatan bagi 

anak untuk melakukan proses belajar secara efektif.  

Kegiatan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar. 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara siswa dengan 

lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Tugas 

guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan 

perilaku bagi siswa. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar guru 

untuk membantu siswa agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. 

Guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan 

situasi belajar yang kondusif. Untuk mengajar suatu kelas, guru dituntut memiliki 

kinerja yang baik dalam mengelola pembelajaran, yakni menyediakan kondisi 

yang kondusif untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. Mengelola 
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pembelajaran merupakan tahap pelaksanaan program pembelajaran yang telah 

dibuat. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kemampuan yang dituntut 

adalah keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa 

belajar sesuai dengan rencana yang telah disusundalam perancanaan. Guru harus 

dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan 

belajar-mengajar dihentikan, ataukan diubah metodenya, atau mengulang terlebih 

dahulu pelajaran yang lalu, manakala para siswa belum dapat mencapai tujuan 

pengajaran. 

2.2.5  Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa 

sehingga siswa memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya (Briggs, 1992 dalam Sugandi, 2007:9). Pembelajaran 

memudahkan siswa untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Semenjak 

dilahirkan pembelajaran bahasa Indonesia sudah diajarkan secara non formal, 

sedangkan pembelajaran bahasa Indonesia diajarkan secara formal di Sekolah 

Dasar (SD) dan memiliki nilai yang penting. Pada jenjang SD pertama kalinya 

pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan secara berencana dan terarah. Dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia guru dapat me-numbuhkan: (1) rasa memiliki, 

mencintai dan bangga akan bahasa Indonesia pada diri siswa, (2) pengetahuan 

dasar bahasa Indonesia, (3) kemampuan siswa menggunakan bahasa Indonesia 

untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan 

kematangan sosial, (4) disiplin dalam berpikir dan berbahasa siswa, dan (5) 

kemampuan menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan 
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kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa siswa. 

Pada hakikatnya, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Dengan 

berkomunikasi siswa dapat menyampaikan gagasannya, perasaannya, atau 

pengalamannya kepada orang lain. Oleh karena itu pembelajaran bahasa Indonesia 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tertulis. Pembelajaran 

bahasa mencakup aspek keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, dan keterampilan menulis (Sutari, 1997:4). Keempat 

keterampilan bahasa tersebut saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Pada 

keterampilan menyimak, proses pembelajaran dilakukan secara lisan sedangkan 

hasil pembelajaran menyimaknya dapat dikemukakan secara tertulis (keterampilan 

menulis) maupun secara lisan (keterampilan berbicara).  

2.2.3 Keterampilan Menyimak 

Pada keterampilan menyimak akan dibahas antara lain: (1) pengertian 

menyimak, (2) jenis-jenis menyimak, (3) teknik pembelajaran menyimak, (4) 

tujuan menyimak, (5) unsur-unsur dasar keterampilan menyimak, (6) tahap-tahap 

menyimak, dan (7) strategi menyimak. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

2.2.3.1 Pengertian Menyimak 

Menyimak sangat dekat maknanya dengan mendengarkan bunyi bahasa. 

Mendengar mempunyai makna dapat menangkap bunyi-bunyi bahasa dengan alat 

pendengar tanpa unsur kesengajaan. Sedangkan menyimak adalah suatu proses 

kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interpretasi, untuk memperoleh informasi, 
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menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh 

pembicara (Tarigan, 1983 dalam Sutari, 1997:19). Seseorang yang menyimak 

dapat menyerap informasi atau pengetahuan yang disimaknya. Menyimak juga 

memperlancar keterampilan berbicara dan menulis. Semakin baik daya simak 

seseorang maka akan semakin baik daya serap informasi atau pengetahuan yang 

disimaknya, sebagai contoh: seseorang yang menyimak bahan pembicaraan dari 

suatu seminar pasti akan memberikan persetujuan, sanggahan, atau pertanyaan 

yang berhubungan dengan materi simakan yang diseminarkan. Melalui 

persetujuan, sanggahan, atau pertanyaan yang diucapkan penyimak maka akan 

melatih dan memperlancar keterampilan penyimak. 

Keterampilan menyimak tidak dapat dipisahkan dari keterampilan bahasa 

yang lain, yaitu keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Hal ini dapat 

dilihat dari hubungan keterampilan menyimak terhadap keterampilan bahasa yang 

lainnya (Sutari, 1997:10), yaitu: (1) keterampilan menyimak merupakan dasar 

yang cukup penting untuk keterampilan berbicara. Ada yang berbicara maka ada 

yang menyimak atau sebaliknya, keduanya saling membutuhkan. (2) keterampilan 

menyimak juga merupakan dasar bagi keterampilan membaca atau menulis. 

Petunjuk-petunjuk disampaikan melalui bahasa lisan (kegiatan menyimak). Ketika 

siswa diminta untuk menceritakan suatu pengalaman dalam hidupnya tanpa 

adanya contoh yang diberikan guru, siswa tersebut merasa malu-malu, berbeda 

hasilnya apabila guru memberikan beberapa contoh (kegiatan menyimak) maka 

siswa akan berani menceritakan pengalamannya. 
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Pada dasarnya pengembangan keterampilan menyimak dapat dibedakan 

atas empat tataran pokok (Soedjiatno, 1983 dalam Sutari, 1997:34), yaitu sebagai 

berikut: 

2.2.3.1.1 Tataran Identifikasi 

Tataran identifikasi adalah tahap pengenalan. Pada tahap ini penyimak 

mulai terampil mengenal berbagai jenis bunyi suatu bahasa, kata-kata, frase-frase, 

kalimat dalam hubungan timbal balik antar struktur, baik atas pertimbangan 

waktu, modifikasi, bahkan juga logika. Pada tahap ini penyimak mulai menelaah 

hubungan kalimat yang ada dalam bahan simakan. Pada tataran identifikasi ini 

penyimak menelaah hubungan antara kalimat yang satu dengan yang lain, jika 

kalimat tersebut berhubungan maka materi simakan dapat terserap dengan baik, 

sebaliknya apabila tidak ada hubungan antar kalimat maka penyimak menganggap 

bahwa materi simakan tidak menarik sehingga bahan simakan tidak terserap 

dengan baik 

2.2.3.1.2 Tataran Identifikasi dan Seleksi Tanpa Retensi 

Tataran identifikasi dan seleksi tanpa retensi adalah tataran menyimak 

yang mengharapkan penyimak memperoleh kemampuan mengenal dan 

memahami sesuatu unit kontinum bunyi atau ujaran, tetapi belum dituntut adanya 

kemampuan retensi (kemampuan mencamkan, menyimpan, dan memproduksikan) 

hasil pemahaman tersebut. Pada tataran ini penyimak hanya dituntut mampu 

mengenal, memahami maksud tuturan, belum dituntut adanya kemampuan 

mengingat-ingat. 
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2.2.3.1.3 Tataran Identifikasi dengan Seleksi Terpimpin dan Retensi Jangka 

Pendek 

Tataran identifikasi dengan seleksi terpimpin dan retensi jangka pendek 

adalah tataran menyimak yang menuntut penyimak mengenal bunyi-bunyi dan 

kemampuan memahami, tetapi masih dalam taraf terpimpin, misalnya dengan 

memberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu kepada penyimak supaya dapat 

dipelajari sebelum bahan simakan diberikan. Kemampuan mengingat-ingatnya 

pun masih dalam jangka waktu yang begitu pendek, misalnya bahan simakan 

masih dapat diulang sampai maksimal 3 kali agar penyimak selain mampu 

mengidentifikasi bunyi, memahami pesan, juga mendapat kesempatan mengingat-

ingat atau mencocokan dalam waktu yang cepat mana jawaban yang tepat dan 

mana yang tidak. 

2.2.3.1.4 Tataran Identifikasi dengan Seleksi Retensi Jangka Panjang 

Tataran identifikasi, seleksi dan retensi jangka panjang adalah taraf 

menyimak yang menutut penyimak untuk mampu mengenal bunyi-bunyi dalam 

kontinum bunyi yang panjang, mampu memahami makna pesan secara tepat, 

dengan kemampuan mengingat dalam jangka waktu yang relatif lama, kontinum 

wacana yang panjang, baik ragam bacaan, cerita-cerita menarik, berita surat 

kabar, percakapan-percakapan panjang, ujaran-ujaran ekspresif, percakapan lewat 

telepon, puisi, drama rekaman, dan sebagainya. 

2.2.3.2  Jenis-jenis Menyimak 

Berdasarkan taraf hasil simakan, menyimak dibagi menjadi dua (Sutari, 

1997:30), yaitusebagai berikut: 

2.2.3.2.1 Menyimak Ekstensif 
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Menyimak ekstensif meliputi: (a) menyimak sekunder, yaitu kegiatan 

menyimak yang dilakukan ketika kita sedang mendengar suatu berita yang 

dianggap penting oleh penyimak; (b) menyimak sosial, yaitu kegiatan menyimak 

yang menekankan pada faktor-faktor sosial dan tingkatan dalam masyarakat; (c) 

menyimak estetika, yaitu menyimak apresiatif untuk menikmati dan menghayati 

suatu bahan simakan, biasanya berhubungan dengan bahan simakan sastra; (d) 

menyimak pasif, yaitu kegiatan menyimak yang mendengarkan suatu bahasan 

tanpa upaya sadar. Misalnya orang yang menyimak dan mendengarkan 

pembicaraan dalam bahasa asing, sehingga lama-lama akan paham dan dapat 

menggunakan bahasa tersebut. 

2.2.3.2.2 Menyimak Intensif 

Menyimak Intensif meliputi: (a) menyimak kritis, adalah kegiatan 

menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian 

secara objektif. Caranya adalah dengan mengamati ketepatan ujaran pembicara, 

mencari jawaban atas pertanyaan mengapa menyimak, dapatkah penyimak 

membedakan antara fakta dan opini menyimak, dapatkah mengambil kesimpulan 

dari hasil menyimak, dapatkah penyimak menafsirkan idiom, ungkapan, atau 

majas dalam bahan simakan; (b) menyimak konsentratif, adalah kegiatan 

menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh 

pemahaman yang baik terhadap informasi yang diperdengarkan. Tujuannya adalah 

mengikuti petunjuk-petunjuk, mencari hubungan antar unsur,  mencari hubungan 

kuantitas dan kualitas dalam sutau komponen, mencari butir-butir informasi 

penting, mencari urutan penyajian bahan simakan, dan mencari gagasan utama 

bahan simakan; (c) menyimak eksploratif adalah kegiatan menyimak untuk 
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mencari informasi-infromasi; (d) Menyimak Introgatif adalah menyimak yang 

bertujuan memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan yang diarahkan 

pada pemerolehan informasi; (e) menyimak kreatif  adalah menyimak yang 

bertujuan mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas siswa. 

2.2.2.3 Teknik Pembelajaran Menyimak 

Untuk meningkatkan pembelajaran keterampilan menyimak dan agar 

pembelajarannya menarik, ada delapan teknik yang dapat dilakukan dalam proses 

belajar mengajar (http://prabareta.blogspot.com). Uraian selengkapnya sebagai 

berikut:  

2.2.2.3.1 Simak Ulang-Ucap 

Teknik simak-ulang ucap digunakan untuk memperkenalkan bunyi 

bahasa dengan pengucapan atau lafal yang tepat dan jelas. Guru mengucapkan 

atau memutar rekaman bunyi bahasa dengan jelas dan intonasi yang tepat. Siswa 

menirukan ucapan guru atau menirukan rekaman bunyi bahasa yang telah 

didengar. Teknik ini dapat dilakukan secara individual, kelompok, dan klasikal. 

Dengan menggunakan teknik simak ulang-ucap maka siswa merasa materi 

simakan lebih jelas. 

2.2.2.3.2 Identifikasi Kata Kunci 

Untuk menyimak kalimat yang panjang siswa perlu mencari kalimat inti. 

Kalimat inti dapat dicari melalui beberapa kata kunci dan kata kunci  mewakili 

pengertian kalimat. Sebagai contoh ketika ada peserta seminar yang datang 

terlambat, maka ia akan kesulitan dalam menyimak materi simakan sehingga ia 

tertinggal jauh, untuk mengatasi hal tersebut penyimak dapat mengambil teknik 

http://prabareta.blogspot.com)/
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menyimak identifikasi kata kunci sehingga ia mengerti arah dan tujuan 

disampaikannya materi simakan. 

 

2.2.2.3.3 Parafrase 

Guru menyiapkan sebuah puisi atau cerita dan dibacakan atau 

diperdengarkan. Setelah menyimak siswa diharapkan dapat menceritakan kembali 

isi puisi atau cerita yang telah didengarkan kata-katanya sendiri. Dengan 

menggunakan teknik parafrase ini maka akan melatih keterampilan berbicara 

siswa dan akan menimbulkan kepercayaan terhadap hasil karyanya sendiri.  

2.2.2.3.4 Merangkum 

Guru menyiapkan bahan simakan yang cukup panjang. Materi itu 

disampaikan secara lisan kepada siswa dan siswa menyimak. Setelah selesai 

menyimak siswa disuruh membuat rangkuman. Teknik menyimak ini melatih 

siswa untuk memilih kalimat-kalimat yang dianggap penting dalam cerita yang 

dilisankan. 

2.2.2.3.5 Identifikasi Kalimat Topik 

Setiap paragraf dalam wacana minimal mengandung dua unsur yaitu: (a) 

kalimat topik, dan (b) kalimat pengembang. Posisi kalimat topik dapat di awal, 

tengah, dan akhir. Setelah menyimak paragraf siswa disuruh mencari kalimat 

topiknya. 

2.2.2.3.6 Menjawab Pertanyaan 

Menyimak juga dapat dilaksanakan dengan teknik menjawab pertanyaan. Untuk 

memahami simakan yang agak panjang, guru dapat mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dapat menggali pemahaman siswa. 
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2.2.2.3.7 Bisik Berantai 

Suatu pesan dapat dilakukan secara berantai. Mulai dari guru 

membisikkan pesan kepada siswa pertama dan dilanjutkan kepada siswa 

berikutnya sampai siswa terakhir. Siswa terakhir harus mengucapkannya dengan 

nyaring. Tugas guru adalah menilai apakah yang dibisikkan tadi sudah sesuai atau 

belum. Jika belum sesuai, bisikan dapat diulangi, jika sudah sesuai bisikan dapat 

diganti dengan topik yang lain. 

2.2.2.3.8 Menyelesaikan Cerita 

Guru memperdengarkan suatu cerita sampai selesai. Setelah siswa selesai 

menyimak, guru menyuruh seseorang untuk menceritakan kembali dengan kata-

katanya sendiri. Sebelum selesai bercerita, guru menghentikan cerita siswa tadi 

dan menggantikan dengan siswa lain yang bertugas menyelesaikan cerita 

kawannya, begitu seterusnya sehingga cerita itu berakhir seperti yang disimaknya. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik merangkum. Hal ini 

dikarenakan guru mengukur sejauh mana kemampuan siswa untuk menyerap 

bahan pembelajaran dengan menggunakan soal uraian. Dengan menggunakan 

teknik meragkum maka siswa dapat mengembangkan pesan yang telah 

didengarnya sesuai dengan pemikirannya. 

2.2.2.4  Tujuan Menyimak 

Tujuan menyimak secara umum adalah menangkap, memahami, dan 

menghayati pesan, ide, gagasan yang tersirat dalam bahan simakan. Tujuan 

menyimak berdasarkan aspek yang ditekankan dibagi menjadi enam (Tarigan, 

1991:5), yaitu: (1)  mendapatkan fakta, (2) menganalisis fakta, (3) mengevaluasi 
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fakta, (4) mendapatkan inspirasi, (5) menghibur diri, dan (6) meningkatkan 

kemampuan berbicara. 

Pertama, tujuan menyimak adalah mendapatkan fakta. Salah satu cara 

mendapatkan fakta bukan hanya dengan membaca, namun dari kegiatan 

menyimak juga mendapatkan fakta. Kegiatan menyimak dapat memperoleh fakta 

karena di dalam bahan simakan terdapat informasi, seperti menyimak berita di 

radio, televisi, pertemuan, menyimak ceramah, seminar. Hal ini dapat tercermin 

dari berbagai lembaga baik pemerintahan maupun swasta, mendapatkan fakta atau 

informasi dari kegiatan meyimak dalam bentuk seminar, lokakarya, atau pun 

diskusi. Seperti yang sering dijumpai banyak seminar tentang pendidikan, seminar 

tentang kenakalan remaja, seminar tentang ekonomi.  

Tujuan lain dari menyimak adalah menganalisis fakta, yaitu menafsir 

fakta-fakta atau informasi sampai pada tingkat unsur-unsur menafsir sebab-akibat 

yang terkandung dalam fakta-fakta itu. Tujuan ini lahir karena keinginan 

memahami makna dari fakta yang diterima oleh penyimak dan menghubungkan 

hasil simakan dengan pengetahuan penyimak sehingga bahan simakan dapat 

dipahami dengan baik.  

Tujuan menyimak yang ketiga adalah mengevaluasi fakta. Penyimak 

mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan bahan simakan, 

apabila fakta yang diterima sesuai dengan pengetahuan penyimak berarti fakta 

tersebut diterima, namun sebaliknya apabila fakta dalam bahan simakan tidak 

sesuai dengan pengetahuan penyimak berarti fakta tersebut akan ditolak. Hal ini 

mengandung arti bahwa pada tujuan ketiga ini penyimak akan memutuskan 

diterima atau ditolaknya fakta yang ada di dalam bahan simakan.    
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Menyimak bukan hanya untuk memperoleh fakta melainkan untuk 

memperoleh inspirasi. Di dalam kegiatan menyimak terdapat kalimat-kalimat 

yang dapat membangkitkan semangat penyimak, namun hal ini tergantung pada 

pembicara. Pembicara yang pandai mendorong dan menyentuh emosi penyimak. 

Penyimak yang bertujuan mendapatkan inspirasi tidak menemukan fakta baru 

namun penyimak hanya memerlukan motivasi dan semangat untuk memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi. 

Pada dasarnya manusia hidup memerlukan hiburan. Hiburan dapat 

diperoleh melalui kegiatan menyimak, misalnya dengan menyimak film maka 

berbagai tekanan, ketegangan, dan kejenuhan akan hilang. Bahan simakan yang 

dapat menyegarkan pikiran dan menyenangkan diri dapat menjadi hiburan untuk 

penyimak.   

Tujuan menyimak yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan 

berbicara. Melalui proses menyimak maka akan didapatkan pengetahuan yang 

baru dan akan meningkatkan kemampuan berbicara yang baik karena penyimak 

akan mendapatkan isi bahan simakan yang baik. Tujuan ini akan tercapai apabila 

pembicara memiliki kemampuan berbicara yang baik dan dapat menarik minat 

penyimak untuk menyimak bahan simakan. 

2.2.2.5 Unsur-unsur Dasar Keterampilan Menyimak 

Menyimak merupakan kegiatan yang kompleks karena tergantung pada 

berbagai unsur yang mendasari. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan 

yang tidak data dipisahkan, apabila salah satu unsur tidak ada maka kegiatan 

menyimak tidak akan terwujud. Unsur-unsur dasar yang dimaksud adalah: (1) 
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pembicara, (2) penyimak, (3) bahan pembicaraan, dan (4) bahasa lisan (Sutari, 

1997:43).  

Pembicara adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi yang 

dibutuhkan oleh penyimak. Pembicara berfungsi sebagai sumber pesan atau nara 

sumber, sedangkan yang menerima pesan disebut penyimak. Pembicara sangat 

mempengaruhi keberhasilan kegiatan menyimak. Pembicara yang baik adalah 

pembicara yang menguasai materi, dapat berbahasa sesuai dengan kemampuan 

berbahasa penyimak, dapat meyakinkan penyimak, dan menarik. Pembicara 

hendaknya mampu mempertanggungjawabkan ucapan dan tulisannya pada 

penyimak, sehingga penyimak dapat mencapai tujuan menyimak yaitu 

mendapatkan fakta dan inspirasi dalam kegiatan menyimak. Pembicara harus 

dapat mengembangkan pikirannya sesuai pikiran penyimak.  

Penyimak adalah orang yang menerima pesan dari pembicara.  Penyimak 

yang baik adalah penyimak yang dapat berkonsentrasi, memiliki kemampuan 

linguisik yang baik, berminat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup. 

Penggunaan media audio menuntut penyimak untuk lebih berkonsentrasi pada apa 

yang didengar tanpa disertai gambar ataupun film. Penyimak yang tidak 

berkonsentrasi dengan bahan simakan tidak dapat menyerap hasil simakan dengan 

sempurna.  

Bahan pembicaraan adalah bahan simakan yang merupakan unsur konsep 

yang akan digunakan dalam kegiatan menyimak. Bahan simakan harus sesuai 

dengan pengetahuan penyimak sehingga penyimak dapat menyerap pesan yang 

ada pada bahan simakan yang diper-dengarkan. Bahan simakan sebaiknya 
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merupakan berita yang sedang berkembang sehingga dari kegiatan menyimak 

yang dilakukan maka penyimak mendapat keterangan baru berupa fakta-fakta. 

Bahasa lisan menjadi media perantara untuk penyimak agar dapat 

menyerap bahan simakan dengan baik. Bahasa lisan yang digunakan pembicara 

mempengaruhi cara pandang penyimak dalam memandang bahan simakan. 

Apabila bahasa lisan yang didengar baik maka penyimak akan merasa tertarik 

untuk mendengar. 

2.2.2.6  Tahap-tahap Menyimak 

Dalam kegiatan menyimak ada tahapan yang harus dilakukan oleh 

penyimak agar penyimak benar-benar memahami informasi yang disimaknya 

(Tarigan, 1991:16). Tahapan itu adalah: (a) tahap mendengar, (b) tahap 

mengidentifikasi, (c) tahap menginterpretasi, (d) tahap memahami, (e) tahap 

menilai, dan (f) tahap menangggapi. 

Pada tahap mendengarkan, penyimak mulai mendengarkan bahan 

simakan yang disampaikan oleh pembicara. Pada tahap ini diperlukan telinga yang 

peka dan penyimak harus memusatkan perhatian agar bahan simakan dapat 

terserap secara optimal.  

Tahap mengidentifikasi adalah tahap mengidentifikasi, mengenali, dan 

mengelompokkan bunyi bahasa yang telah didengarkan menjadi suku kata, 

kelompok kata, kalimat, atau paragraf. Pada tahap ini penyimak akan dapat 

mengidentifikasi bahan simakan dengan baik apabila mempunyai kemampuan 

linguistik. 

Pada tahap menginterpretasi, penyimak mulai mencari arah dan maksud 

bahan simakan yang disampaikan oleh pembicara. Penyimak mulai mengikuti dan 
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menerka alur pembicaraan yang diangkat. Penyimak mengartikan isi pembicaraan 

yang disampaikan oleh pembicara.  

Setelah menginterpretasi makna selesai maka penyimak harus memahami 

makna bahan simakan yang disampaikan oleh pembicara. Penyimak mulai 

mengingat pengalaman terdahulu yang berkaitan dengan bahan simakan namun 

belum mengaitkan pengalaman terdahulu dengan bahan simakan yang 

diperdengarkan.  

Setelah penyimak memahami makna bahan simakan, maka penyimak 

Menelaah, mengkaji, dan mengaitkan pengalaman-pengalaman terdahulu dengan 

bahan simakan yang sudah diperdengaarkan. Dengan mengaitkan pengalaman-

pengalaman tersebut maka penyimak dapat menilai makna bahan simakan yang 

diperdengarkan. 

Tahap yang terakhir adalah tahap menanggapi. Pada tahap ini penyimak 

memberikan reaksi terhadap bahan simakan. Apabila bahan simakan yang baru 

deperdengarkan sesuai dengan pengalaman penyimak, maka penyimak akan 

setuju dengan isi bahan simakan yang diperdengarkan berupa anggukan kepala. 

Sebaliknya apabila bahan simakan bertentangan dengan pengalaman penyimak 

maka penyimak akan menolak atau menyalahkan isi bahan simakan yang baru 

diperdengarkan berupa gelengan kepala atau sanggahan. 

2.2.2.7  Strategi Menyimak 

Menyimak bahasa dapat menggunakan dua strategi yaitu memusatkan 

perhatian dan membuat catatan (Sutari, 1998:32). Uraian selengkapnya sebagai 

berikut: 

2.2.2.7.1 Memusatkan Perhatian 
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Agar dapat melakukan penyimakan dengan baik, penyimak harus 

memusatkan perhatian pada tuturan pembicara. Penutur atau pembicara biasanya 

menggunakan isyarat visual dan verbal untuk menyampaikan pesan dan 

mengarahkan perhatian penyimak. Isyarat visual meliputi gerak tubuh, tulisan atau 

kerangka informasi penting, dan perubahan ekspresi wajah. Isyarat verbal meliputi 

perhentian, naik turunnya suara, lambatnya pengucapan butir-butir penting, dan 

pengulangan informasi penting. 

2.2.2.7.2 Membuat Catatan 

Membuat catatan dapat membantu aktivitas menyimak karena 

mendorong berkonsentrasi, menyediakan bahan-bahan untuk mengingat, dan 

dapat membantu mengingatkan. Akan tetapi membuat catatan juga memerlukan 

konsentrasi, hal ini jelas mengganggu proses menyimak itu sendiri. Agar 

membuat catatan sewaktu menyimak tidak mengganggu konsentrasi, sebaiknya 

saran-saran berikut dipertimbangkan: (a) Catatan bersifat sederhana. Catatan yang 

kecil-kecil dan panjang tidaklah praktis karena yang dapat kita tangkap dari 

infromasi lisan bukanlah kalimat utuh, melainkan ide-ide pokok yang berupa 

frase-frase atau kalimat pendek yang berisi ide-ide pokok, ide-ide yang menonjol, 

materi-materi yang faktual. (b) Catatan menggunakan singkatan-singkatan dan 

simbol-simbol. Pilihlah singkatan-singkatan. (c) Catatan harus jelas. Meskipun 

catatan yang ditulis dengan cepat, namun faktor kejelasan harus dinomorsatukan 

agar tidak kesulitan jika membaca ulang tulisan tersebut. 

2.2.4  Media Pembelajaran 

Pada media pembelajaran akan dibahas antara lain: (1) pengertian media 

pembelajaran, (2) manfaat media pembelajaran, dan (3) media audio. Uraian 
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selengkapnya sebagai berikut: 

2.2.4.1  Pengertian Media Pembelajaran 

Media adalah bentuk jamak dari mediu yang berasal dari bahasa Latin 

yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar atau dapat pula diartikan 

sebagai alat, sarana, atau wahana.  Dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, 

disebut sebagai media pembelajaran. Hamalik (1980 dalam Mulyasa, 2010:78) 

menyatakan bahwa media pembelajaran adalah alat, metode dan teknik yang 

digunakan dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru 

dan siswa dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.  

Menurut Asssociation for Education and Communication Technology 

(AECT) dalam Mulyasa (2010:79), media adalah segala bentuk yang digunakan 

untuk menyalurkan informasi. Media diartikan sebagai segala benda yang dapat 

dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen 

yang digunakan untuk suatu kegiatan.  

Media pembelajaran merupakan sarana yang dapat membantu proses 

belajar siswa. Secara harfiah media diartikan sebagai medium  atau perantara. 

Dalam kaitannya dengan proses komunikasi pembelajaran media diartikan sebagai 

wahana penyalur pesan pembelajaran. 

Berbagai batasan yang diberikan, ada persamaan-persamaan di antaranya 

yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang  

pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sehingga proses belajar terjadi. 

Dilihat perkembangannya, pada mulanya media dianggap sebagai alat bantu 

mengajar guru yaitu alat bantu visual antara lain gambar model, objek dan alat-
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alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret dan  motivasi belajar serta 

mempertinggi daya serap siswa. 

Dalam usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu ini Dale (1969 

dalam Arsyad, 2009:11) mengadakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari 

yang paling konkret ke abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan 

nama kerucut pengalaman Edgar Dale, yaitu sebagai berikut: 

 

 

 Gambar 1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Dari gambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akan 

lebih bermakna apabila dilakukan dengan pengalaman langsung. Namun demikian 

pembelajaran tidak harus dilakukan dengan pengalaman langsung terlebih dahulu, 

tetapi dimulai dengan jenis yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Leshin (1992:81) mengutarakan 

bahwa media dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) media audio (suara), 

Kata

Visual

Rekaman 
Kaset/Gambar 

Diam

Gambar Hidup

Televisi

Karyawisata

Dramatisasi

Benda Tiruan/Pengamatan

Pengalaman Langsung

Abstrak 

Konkret 
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yaitu media yang menghasilkan atau memproduksi bunyi-bunyi tertentu, (2) 

media visual adalah media yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

tentang objek yang bersifat dua dimensi (indera penglihatan), dan (3) media gerak, 

media yang dapat menunjukkan gerakan dari objek yang disajikan, penekanan 

pada gerakan objek dan dilengkapi dengan bunyi-bunyi yang menunjang. Contoh 

media antara lain: papan tulis, gambar, poster, peta, radio, rekaman kaset, film, 

televisi, komputer. 

2.2.4.2  Manfaat Media Pembelajaran  

Encyclopedia of Educational Research (1994 dalam Arsyad, 2009:25) 

menyatakan bahwa manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) 

meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir oleh karena itu mengurangi 

verbalisme, (2) memperbesar perhatian siswa, (3) meletakkan dasar yang penting 

untuk perkembangan belajar, oleh karena itu membuat pelajaran lebih bermakna, 

(4) membantu perkembangan kemampuan berbahasa, (5) memberikan 

pengalaman-pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain serta 

membantu berkembangnya efisiensi yang lebih mendalam serta keragaman yang 

lebih banyak dalam belajar. 

Alasan tentang pentingnya manfaat media dalam proses belajar mengajar 

yaitu: (1) pengambaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi siswa, (2) bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa 

menguasai materi pembelajaran yang lebih baik, (3) metode pembelajaran akan 

lebih bervariatif dan memungkinkan siswa menguasai pembelajaran yang lebih 

baik. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam memilih media pembelajaran 

untuk kepentingan pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) ketepatan media 
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untuk kepentingan tujuan pembelajaran, artinya media pembelajaran dipilih atas 

dasar tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, (2) dukungan terhadap 

materi pembelajaran artinya bahan pembelajaran yang sitatnya prinsip, konsep, 

fakta memerlukan bantuan yang mudah dipahami, (3) kemudahan mendapatkan 

media, artinya yang diperlukan hendaknya yang mudah diperoleh, (4) guru dapat 

menggunakannya sehingga apapun jenis medianya guru dapat menggunakannya, 

(5) tersedianya waktu untuk menggunakannya sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pembelajaran berlangsung, (6) sesuai dengan taraf 

berpikir siswa, memilih media untuk pendidikan dan pembelajaran harus sesuai 

dengan taraf berpikir siswa sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat 

dipahami oleh siswa. 

2.2.4.3  Media Audio 

Media audio bersifat auditif (suara). Unsur suara ini memiliki komponen 

bahasa, musik, dan efek suara yang dapat dikombinasikan untuk menguatkan isi 

pesan. Beberapa jenis media yang dapat dikelompokkan dalam media audio, yaitu 

radio, kaset audio (pita magnetik dan piringan hitam), dan laboratorium bahasa. 

Sudjana dan Rivai (1991 dalam Arsyad, 2009:45) mengemukakan hubungan 

audio dengan pengembangan keterampilan yang berkaitan dengan aspek-aspek 

keterampilan mendengarkan (menyimak). Sudjana dan Rivai (1991 dalam Arsyad 

2009:45) menyatakan bahwa keterampilan yang dapat dicapai dengan penggunaan 

media audio meliputi: (1) pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian, 

(2) mengikuti pengarahan, (3) melatih daya analisis, (4) menentukan arti dari 

konteks, (5) memilah-milah informasi atau gagasan yang relevan dan informasi 

yang tidak relevan, (6) merangkum, mengemukakan kembali atau mengingat 
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kembali informasi.  

Langkah-langkah penggunaan materi audio adalah sebagai berikut: (1) 

Mempersiapkan Diri. Guru merencanakan dan menyiapkan diri sebelum penyajian 

materi. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri sebelumnya adalah dengan 

memeriksa dan mencobakan materi, membuat catatan tentang hal-hal penting 

yang tercakup dalam materi audio. (2) Membangkitkan Kesiapan Siswa. Siswa 

dituntun agar memiliki kesiapan untuk mendengar yaitu dengan mengidentifikasi 

judul, memberikan informasi latar belakang yang menarik tentang tujuan 

diperdengarkannya materi audio, memunculkan beberapa pertanyaan kunci di 

mana jawabannya diharapkan dapat diperoleh dari materi audio yang didengarkan, 

menjelaskan mengapa siswa harus mendengarkan materi audio. (3) Mendengarkan 

Materi Audio. Mendorong siswa untuk mendengarkan dengan tenang, 

memusatkan perhatian pada materi audio, mendengarkan dengan pikiran terbuka 

dan dengan kemauan, dan dengan sadar menghubungkan apa yang didengar 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibahas sebelum langkah mendengarkan 

materi audio dimulai. (4) Diskusi (Membahas) Materi Program Audio. Diskusi 

dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan yang bersifat umum yang 

merupakan garis besar atau inti dari materi audio yang telah didengarkan. Diskusi 

diakhiri dengan meminta siswa untuk merangkum isi materi yang didengarkan. (5) 

Menindaklanjuti Program. Menindaklanjuti program yaitu diharapkan siswa 

termotivasi untuk mempelajari lebih banyak tentang pelajaran yang berkaitan 

dengan materi program audio yang didengarkan dengan membaca bacaan di 

perpustakaan, membaca buku teks, menonton film yang berkaitan, atau 

melakukan kegiatan yang berkaitan dengan isi materi program audio yang 
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didengar. 

Media audio yang digunakan pada penelitian ini adalah tape recorder 

atau pira rekaman. Pita rekaman/tape recorder berisikan rekaman yang dapat 

dipergunakan untuk menyajikan pembelajaran. Penggunaan tape recorder 

memiliki beberapa kemudahan, antara lain sebagai berikut: 

1. Tape recorder telah menjadi peralatan yang sering dijumpai.  

Banyak orang yang sudah mengetahui cara pengoperasian tape recorder. 

Banyak toko yang menjual tape recorder. Hal ini dikarenakan tape recorder 

harganya terjangkau dan mudah digunakan.  

2. Rekaman dapat digandakan. 

Rekaman dapat digunakan untuk keperluan perorangan sehingga pesan 

dan isi pembelajaran dapat berada di beberapa tempat pada waktu yang 

bersamaan.  

3. Dapat merekam peristiwa atau isi pembelajaran untuk di kemudian hari 

Rekaman peristiwa atau isi pembelajaran pada tahun ini dapat diputarkan 

pada tahun yang akan datang. 

4. Rekaman memberikan kesempatan  

Rekaman memberikan kesempatan seseorang untuk mendengarkan suara 

diri sendiri. sebagai alat diagnosis guna membantu meningkatkan keterampilan 

membaca, mengaji, atau berpidato. 

5. Pengoperasian tape recorder relatif mudah 

Tape recorder dapat dioperasikan dengan mudah. Banyak orang yang 

dengan mudah mengoperasikan tape recorder. 

2.2.4.5 Kriteria Media Audio  
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Media audio berupa pita rekaman atau tape recorder memiliki kriteria 

yang baik (Arsyad: 2009:180), antara lain sebagai berikut: 

1. Suara gangguan pada latar belakang harus ditekan seminimal mungkin 

Kriteria pemilihan tape recorder yang baik adalah di dalam rekaman 

kaset tidak ada suara gangguan. 

2. Tingkat suara konstan 

Kekuatan suara pada rekaman harus konstan. Kekuatan suara tetap, tidak 

semakin rendah dan tidak semakin tinggi. 

3. Kualitas kejelasan suara dan ucapan baik 

Suara yang berada di dalam rekaman kaset harus jelas dan dengan ucapan 

yang baik. Hal ini dikarenakan agar penyimak dapat mendengarkan dengan baik. 

4. Isi rekaman jelas 

Kejelasan isi rekaman juga menjadi kriteria pemilihan tape recorder. 

Kejelasan isi rekaman yang dimaksud adalah materi atau pesan yang ada di dalam 

rekaman. Isi rekaman merupakan sesuatu yang sudah akrab atau dikenal oleh 

penyimak.  

5. Waktu pemutaran rekaman tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang 

Waktu pemutaran rekaman kaset atau tape recorder hendaknya 

disesuaikan dengan karakter penyimak.  

6. Tersedianya waktu yang cukup  

Kriteria pemilihan tape recorder atau rekaman kaset yang terakhir adalah 

tersedianya waktu yang cukup untuk menyiapkan semua bahan-bahan (isi 

rekaman, batere atau listrik). 
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2.3 Kerangka Berpikir  

Menyimak adalah keterampilan yang paling mendasar bagi manusia, 

maka keterampilan menyimak dalam pembelajaran memerlukan perhatian khusus 

dari guru. Pada saat dibacakan sebuah cerita, sebagian siswa melamun, bercerita 

dengan temannya, tidak mendengarkan cerita yang dibacakan guru, mengantuk. 

Oleh sebab itu guru berusaha menggunakan media audio dalam bentuk tape 

recorder yang berisikan rekaman cerita yang bertemakan pendidikan. Hal ini 

dapat mewujudkan pembelajaran yang baik sehingga siswa dapat menyerap hasil 

simakan dengan baik. 

Penggunaan media audio dapat mengatasi kebosanan siswa pada saat 

proses menyimak karena yang diperdengarkan adalah beberapa suara (bukan 

warna suara guru), selain itu siswa dilatih untuk berkonsentrasi dengan melibatkan 

pendengarannya saja, serta siswa dapat meningkatkan kemampuan berbicaranya 

karena mendengar pembicaraan yang ada di dalam rekaman kaset. Hal ini akan 

menarik minat dan motivasi siswa untuk mendengar bahan simakan dan hasilnya 

akan tercapai dengan terciptanya pembelajaran yang baik. Dengan demikian 

diduga penggunaan media audio akan meningkatkan keterampilan menyimak 

pada siswa kelas III SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Dari latar belakang dan kajian pustaka di atas maka penulis merumuskan 

hipotesis tindakan sebagai berikut: “Media audio dapat meningkatkan 

keterampilan menyimak dalam belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas III SD 

Negeri Kejambon 3 Kota Tegal”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini akan dilaksanakan dalam dua siklus. 

Di setiap siklus peneliti melakukan empat tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi.  

Pelaksanaan PTK dimulai dengan siklus I terdiri dari empat tahap. Tahap 

pertama yang dilakukan adalah perencanaan yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Setelah dilakukan perencanaan maka 

peneliti mulai melaksanakan rencana yang telah dirancang. Tahap yang 

berikutnya adalah observasi yang dilakukan pada waktu tahap pelaksanaan 

berlangsung.  

Tahap terakhir yang dilakukan pada siklus I adalah tahap refleksi, yaitu 

mengkaji secara menyeluruh atas tahap-tahap yang telah dilakukan. Setelah 

dilakukan refleksi pada siklus I dan masih ditemukan kekurangan, maka peneliti 

menyempurnakannya dengan melaksanakan siklus II.  

Hopkins (1993 dalam Arikunto, 2009:80) menyatakan bahwa jika 

terdapat masalah dari proses refleksi maka dilakukan proses pengkajian ulang 

melalui siklus berikutnya yang meliputi tahap: perencanaan ulang, pelaksanaan 

ulang, dan observasi ulang sehingga permasalahan dapat teratasi dan mencapai 

indikator yang ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa siklus II adalah tahap 

penyempurnaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil 

40 
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pembelajaran pada siklus I. Setelah tahap refleksi pada siklus II berhasil dan tidak 

ditemukan permasalahan maka PTK yang dilakukan dianggap berhasil.  

Berdasarkan Arikunto (2009:16), siklus PTK dapat digambarkan pada 

bagan di bawah ini: 

  

    

  

  

 

 

 

 

 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di kelas III SD Negeri 

Kejambon 3 Kota Tegal, Desa Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal 

Tahun Pelajaran 2010/2011, jumlah siswa kelas III ini adalah 31 siswa yang 

terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Motivasi belajar siswa 

umumnya rendah, suasana kelas juga kurang kondusif yang ditunjukkan pada saat 

proses pembelajaran siswa tidak memperhatian materi pembelajaran yang 

diberikan.  

 

 

Perencanaan 

 

SIKLUS I 

Observasi 

Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Observasi 

Pelaksanaan Refleksi 

? 
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3.3 Tempat Penelitian 

Lokasi SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal terletak di Jl. Nakula no 50 

dan berada di belakang gedung olahraga. Sebagian besar pekerjaan wali murid, 

antara lain: buruh, pedagang kecil, pegawai swasta, dan perantau di Kota Jakarta. 

Ekonomi wali murid sebagian besar dari ekonomi menengah ke bawah dan 

pendidikannya masih rendah. Kesadaran pendidikan masih relatif rendah sehingga 

untuk memajukan pendidikan masih sulit dibandingkan dengan sekolah-sekolah 

yang sudah maju.  

 

3.4 Faktor yang Diselidiki 

Faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah pengaruh media audio 

untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran pada keterampilan menyimak 

Bahasa Indonesia di kelas III SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal. 

  

3.5 Prosedur/Langkah-langkah PTK 

Langkah-langkan PTK antara lain: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

observasi, dan (4) refleksi. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

3.5.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini peneliti membuat panduan, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), skenario pembelajaran, Lembar Kerja Siswa 

(LKS), alat evaluasi, menginventaris subjek penelitian dan persiapan alat 

penunjang yang digunakan dalam penelitian.  
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3.5.2 Pelaksanaan  

Tahap kedua dari PTK adalah pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan rencana yang telah dirancang pada tahap pertama. 

Pada pelaksanaan tahap ini peneliti menaati hal-hal yang telah dirumuskan pada 

tahap perencanaan. Peneliti melakukan serangkaian kegiatan yang menunjang 

proses pembelajaran agar tidak terdapat suatu permasalahan. Setiap siklus terdiri 

dari dua pertemuan. Pada pertemuan pertama, guru memberikan arahan pada 

siswa dan hasil pelaksanaan pembelajaran pertama tidak digunakan sebagai nilai 

akhir tiap siklus. Pada pertemuan kedua, siswa mulai mandiri untuk merangkum 

tanpa arahan dari guru dan hasil pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua 

merupakan nilai akhir tiap siklus.  

3.5.3 Observasi 

Dalam pengamatan atau observasi, peneliti mengamati dan mencatat 

kegiatan yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. Tahap observasi 

dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan. Peneliti mengamati aktivitas 

siswa saat dilaksanakan proses pembelajaran. Pada tahap observasi ini peneliti 

harus teliti dalam mengamati dan menilai aktivitas masing-masing siswa.  

3.5.4 Refleksi 

Pada tahap refleksi, peneliti menganalisis hasil perencanaan, tahap 

pelaksanaan dan hasil pengamatan. Hopkins (1993 dalam Arikunto, 2009:80) 

menyatakan bahwa jika terdapat masalah dari proses refleksi maka dilakukan 

proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi tahap: 

perencanaan ulang, pelaksanaan ulang, dan observasi ulang sehingga 

permasalahan dapat teratasi. Hal ini membuktikan bahwa siklus II adalah tahap 
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penyempurnaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil 

pembelajaran pada siklus I.  

Atas dasar pengamatan pembelajaran yang menggunakan media audio 

pada pembelajaran keterampulan menyimak, maka akan dikaji secara kritis 

peningkatan hasil belajar siswa dan mencari solusi untuk memecahkan masalah 

atau kelemahan yang timbul pada siklus I kemudian menyusun siklus berikutnya 

yaitu siklus II. 

 

3.6 Siklus Penelitian 

Siklus Penelitian ini terdiri dari siklus I dan siklus II. Dengan uraian 

sebagai berikut: 

3.6.1 Siklus I 

3.6.1.1 Perencanaan 

Perencanaan dalam siklus I meliputi: (1) Mengidentifikasi masalah, 

mendiagnosis masalah, dan mengembangkan pemecahan masalah; (2) Merancang 

rencana pembelajaran sesuai materi pada saat pelaksanaan siklus I; (3) Merancang 

alat peraga, bahan, dan lembar kegiatan siswa; (4) Menyusun lembar pengamatan 

aktivitas belajar siswa; (5) Menyusun tes formatif I. 

Pada perencanaan pelaksanaan pembelajaran siklus I peneliti mulai 

merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai; mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media, dan sumber belajar yang menunjang 

pembelajaran; merencanakan skenario pembelajaran yang akan digunakan pada 

saat tahap pelaksanaan pembelajaran; merancang pengelolaan kelas, antara lain: 

mengatur tempat duduk dan tempat meletakkan media; merencanakan prosedur, 
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jenis, dan menyiapkan alat penilaian yaitu pemilihan jenis tes yang akan 

digunakan sebagai pengukur keberhasilan pembelajaran. 

3.6.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi atau penerapan pada 

tahap sebelumnya yaitu tahap perencanaan. Pelaksanaan dalam siklus I ini 

meliputi: (1) Mengadakan presensi siswa; (2) Melaksanakan rancangan yang 

terdapat pada RPP; (3) Menggunakan alat peraga berupa media audio, bahan, dan 

lembar kegiatan siswa untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran; (4) 

Pada akhir pelaksanaan, siswa mengerjakan tes formatif I. 

Pada pertemuan pertama siklus I guru mulai menggunakan media audio 

yang berisi cerita dengan judul “Ulat Menjadi Kupu-Kupu”. Siswa mendengarkan 

isi simakan yang berada di dalam media audio, kemudian guru memberi tugas 

agar siswa merangkum isi simakan yang telah didengarkan minimal 5 kalimat 

pada Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Setelah siswa selesai mengerjakan, guru 

meminta beberapa siswa maju ke depan untuk menceritakan hasil rangkumannya. 

Guru meminta siswa maju ke depan agar siswa dapat mengerti sejauh mana 

kesalahan pekerjaan siswa yang berada di depan dan kesalahan pekerjaannya 

sendiri. Pada pertemuan pertama ini guru masih membimbing siswa dalam 

merangkum, memberi arahan agar pada pertemuan berikutnya dapat memperoleh 

hasil yang lebih baik dari pertemuan pertama.  

Pertemuan kedua siklus I, guru menggunakan media audio yang 

berisikan cerita dengan judul “Petani yang Bijaksana”. Pada pertemuan kedua, 

guru tidak memberi arahan pada siswa seperti yang dilakukan pada siklus I. Nilai 

yang diperoleh siswa pada pertemuan kedua ini merupakan nilai akhir siklus I.  
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3.6.1.3 Observasi 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: (1) 

Aktivitas Siswa. Observasi aktivitas siswa meliputi: kehadiran peserta didik, 

perhatian dan sungguh-sungguh saat belajar di kelas, keberanian siswa 

mengajukan pertanyaan, siswa merangkum isi cerita yang disimak minimal 5 

kalimat. (2) Perfomansi Guru. Observasi performansi guru dalam proses belajar 

mengajar meliputi: mengelola ruang dan fasilitas belajar, melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, mengelola interaksi kelas, bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar, 

mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar.  

3.6.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis perencanaan, 

pelaksanaan, observasi yang dilakukan pada siklus I. Analisis dilakukan untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan unsur-unsur yang diamati pada siklus I, 

kemudian peneliti merefleksikan hasil analisis tersebut untuk merencanakan tahap 

berikutnya yaitu siklus II. 

3.6.2 Siklus II 

3.6.2.1 Perencanaan 

Perencanaan siklus II ini adalah hasil refleksi dari siklus I. Perencanaan 

siklus II ini meliputi: (1) merancang rencana pembelajaran sesuai hasil refleksi 

pada siklus I, (2) merancang alat peraga, bahan, dan lembar kegiatan siswa yang 

ditujukan untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran pada siklus I, (3) 
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menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, (4) menyusun tes formatif 

II. 

Pada perencanaan pelaksanaan pembelajaran siklus II peneliti 

mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media, dan sumber belajar yang 

menunjang pembelajaran agar menjadi pembelajaran yang lebih baik 

dibandingkan pembelajaran pada siklus I; merencanakan skenario pembelajaran 

siklus II yang akan digunakan pada saat tahap pelaksanaan pembelajaran; 

merancang pengelolaan kelas yang lebih baik dari pengelolaan kelas di siklus I; 

merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian. 

3.6.2.2 Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan siklus II ini, peneliti: mengadakan presensi 

siswa, melaksanakan rancangan yang terdapat pada RPP yang berisikan skenario 

pembelajaran dan merupakan penyempurnaan dari empat tahap pada siklus I, 

menggunakan alat peraga berupa media audio, bahan, dan lembar kegiatan siswa 

untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran, pada akhir pelaksanaan, 

siswa mengerjakan tes formatif II.  

Pada pertemuan pertama siklus II, guru menggunakan media audio yang 

berisikan cerita dengan judul “Tujuh Burung Gagak”. Siswa mendengarkan cerita 

dan mulai merangkum. Pada akhir pembelajaran beberapa siswa secara bergantian 

maju ke depan untuk membacakan isi rangkumannya sedangkan siswa yang lain 

mencocokkan hasil rangkumannya sesuai arahan guru. Pertemuan pertama pada 

siklus I dan siklus II memang hampir sama, yang membedakan adalah 

pengelolaan kelasnya karena pada pertemuan ini terjadi perubahan tempat duduk 

siswa.  



48 

 

 

 

Pada pertemuan II, guru menggunakan media audio yang berisikan cerita 

dengan judul “Kerusakan Lingkungan”. Siswa mulai mandiri dalam merangkum 

materi simakan tanpa diberi arahan dari guru. Pertemuan kedua siklus II diakhiri 

dengan tes formatif. Hasil dari tes formatif ini merupakan nilai akhir untuk siklus 

II.  

3.6.2.3 Observasi  

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: (1) 

Aktivitas siswa. Observasi pada aktivitas siswa meliputi: kehadiran peserta didik, 

perhatian dan sungguh-sungguh saat belajar di kelas, keberanian siswa 

mengajukan dan menjawab pertanyaan, siswa merangkum kembali isi cerita yang 

telah disimak minimal 5 kalimat. (2) Perfomansi guru dalam proses belajar 

mengajar. Observasi performansi guru meliputi: pengelolaan ruang dan fasilitas 

belajar, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan interaksi kelas, bersikap 

terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap 

belajar, mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia, melaksanakan evaluasi proses dan evaluasi hasil belajar.   

3.6.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis perencanaan, 

pelaksanaan, dan observasi yang dilakukan pada siklus II. Refleksi digunakan 

untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa dan untuk mengetahui kelebihan 

dan kekurangan dalam proses belajar mengajar di kelas pada siklus II.  
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3.7 Sumber Data dan Cara Pengambilan Data 

3.7.1 Sumber Data: 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri 

Kejambon 3 Kota Tegal yang berjumlah 31 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-

laki dan 16 siswa perempuan. Sebagian besar siswa kelas III SD Negeri Kejambon 

3 Kota Tegal bertempat tinggal di sekitar SD.  

3.7.2 Jenis Data 

3.7.2.1 Data Kuantitatif  

Data kuantitatif pada penelitian ini berupa hasil tes formatif siswa setelah 

proses pembelajaran selesai. Data kuantitatif yang berupa angka atau nilai akhir 

belajar siswa. Data kuantitatif adalah tolak ukur seberapa jauh kemampuan siswa 

dalam menyerap materi pembelajaran. 

3.7.2.2 Data Kualitatif  

Data kualitatif pada penelitian tindakan kelas ini berupa hasil 

pengamatan aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan 

aktivitas guru pada saat mengajar. Pengamatan pada aktivitas siswa dilakukan 

untuk mengukur perhatian siswa saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan data 

kualitatif yag berupa aktivitas guru pada saat mengajar adalah untuk mengukur 

kemampuan professional guru dalam mengajar.  
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3.8 Teknik Pengumpulan Data 

3.8.1 Tes Formatif Siklus I dan II 

Tes formatif merupakan alat pengukur keberhasilan siswa dalam 

menyerap materi pembelajaran. Tes formatif yang digunakan adalah tes yang 

berbentuk soal uraian. Tes formatif ini digunakan pada saat pertemuan kedua 

siklus I dan pertemuan kedua siklus II. 

3.8.2 Observasi pada Siswa dan Guru. 

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan mengobservasi siswa dan 

guru. Teknik observasi ini digunakan untuk mengukur tingkat perhatian siswa 

terhadap pembelajaran dan mengukur kemampuan mengajar guru. Observasi 

siswa dengan mengamati aktivitas siswa pada saat pembelajaran, sedangkan 

observasi guru mengacu pada Alat Penilaian Kemampuan Guru 2 (APKG 2). 

 

3.9 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah seperangkat tes menyimak dan 

lembar pengamatan.  

3.9.1 Tes 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tugas merangkum 

cerita yang telah disimak. Tes adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang individu atau objek. Sebagai alat pengumpul 

informasi atau data, tes harus dirancang secara khusus. Kekhususan tes terlihat 

dari bentuk soal tes yang digunakan, jenis pertanyaan, rumusan pertanyaan yang 

diberikan, dan pola jawabannya harus dirancang menurut kriteria yang telah 
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ditetapkan. Dalam kegiatan menyimak ini terdapat beberapa aspek penilaian, 

yaitu: pemahaman isi teks, pemahaman detil isi teks, ketepatan organisasi teks, 

ketepatan diksi, ketepatan struktur kalimat, ejaan dan tata tulis (Nurgiyantoro 

(2010:367)). 

Bentuk tes pada penelitian ini adalah uraian. Bentuk soal uraian dalam 

penelitian ini hanya satu, hal ini dikarenakan karakter siswa kelas III SD yang 

belum dapat secara optimal mencerna soal-soal uraian dan terbiasa dengan soal 

pilihan ganda. Soal bentuk uraian adalah bentuk soal yang paling sesuai untuk 

penelitian ini karena dengan menggunakan uraian hasil belajar yang diperoleh 

dapat mengukur kemampuan siswa. Bentuk soal uraian yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Uraikanlah secara singkat isi cerita yang berjudul “Ulat menjadi Kupu-

kupu” (minimal 5 kalimat)! 

2. Uraikanlah secara singkat isi cerita yang berjudul “Petani yang Bijaksana” 

(minimal 5 kalimat)! 

3. Uraikanlah secara singkat isi cerita yang berjudul “Tujuh Burung Gagak” 

minimal 5 kalimat)! 

4. Uraikanlah secara singkat isi cerita yang berjudul “Kerusakan Lingkungan” 

minimal 5 kalimat)! 

Nurgiyantoro (2010:367) mengutarakan bahwa penilaian kinerja 

pemahaman keterampilan menyimak secara tertulis mencakup tujuh aspek yaitu 

sebagai berikut:  
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Tabel 3.1. Aspek Penilaian dan Hasil Belajar Siswa pada Keterampilan Menyimak 

Cerita 

No Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

Hasil Tes= 

100x
alskormaksim

hanskorperole
 

A B C D E F G 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

dst.          

 

Keterangan: 

A : Pemahaman isi teks 

B : Pemahaman detil isi teks 

C : Ketepatan organisasi teks 

D : Ketepatan diksi 

E : Ketepatan struktur kalimat 

F : Ejaan dan tata tulis 

G : Kebermaknaan penuturan 

Skala penilaian: 

1 : kurang sekali, tidak ada unsur yang benar 

2 : kurang, ada sedikit unsur yang benar 

3 : sedang, jumlah unsur benar dan salah kurang lebih seimbang 

4 : baik, ketepatan tinggi dengan sedikit kesalahan 

5 : baik sekali, tepat sekali, tanpa atau hampir tanpa kesalahan 

Tabel 3.2. Skor Kumulatif Nilai Keterampilan Menyimak 

No Rentang Nilai Skor kategori 

1. 85-100 Sangat Baik 

2. 75-84 Baik 

3. 65-74 Cukup 

4. 0-64 Kurang 
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3.9.2 Lembar Pengamatan 

Lembar pengamatan adalah seperangkat alat yang digunakan sebagai alat 

pengumpul data. Data bersumber dari aktivitas siswa selama proses pembelajran 

berlangsung, yaitu keaktifan pada saat menyimak, kejujuran dalam mengerjakan 

tes, kemandirian siswa dalam membuat ringkasan, dan sikap pada saat diberikan 

bahan simakan. Lembar pengamatan yang digunakan adalah lembar pengamatan 

untuk siswa dan lembar pengamatan untuk guru yang berupa APKG. Lembar 

pengamatan untuk siswa dapat dilihat pada lampiran 11 dan lembar pengamatan 

untuk guru dapat dilihat pada lampiran 19.  

 

3.10 Teknik Analisis Data 

Rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data hasil belajar 

berdasarkan pedoman penilaian hasil belajar sekolah dasar oleh Departemen 

Pendidikan Nasional tahun 2006, adalah sebagai berikut: 

3.10.1 Menentukan Nilai Akhir Belajar Siswa 

 Nilai Akhir = 
Sm

Sp
 x 100 

 Keterangan: Sp = skor perolehan 

  Sm = skor maksimal  

 

3.10.2 Menentukan Nilai Rata-rata Kelas 

 Nilai rata-rata kelas = 
SN

NA
 

 Keterangan: NA = nilai akhir 
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  SN = jumlah siswa yang mengikuti tes 

Setelah didapatkan nilai rata-rata kelas maka nilai individu siswa 

dibandingkan untuk menentukan ketuntasan siswa. 

3.10.3 Menentukan Tuntas Belajar Klasikal 

 Tuntas Belajar Klasikal = 
Ss

St
x 100% 

 Keterangan: St = jumlah siswa yang memenuhi KKM (tuntas) 

  Ss = jumlah seluruh siswa 

 

3.11 Indikator Keberhasilan 

Berdasarkan ketentuan SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal, media audio  

dikatakan efektif untuk meningkatkan kualitas keterampilan menyimak Bahasa 

Indonesia, jika: 

3.11.1 Hasil Belajar Siswa 

1) Rata-rata kelas sekurang-kurangnya 68 

2) Persentase tuntas belajar klasikal sekurang-kurangnya 75% 

3.11.2 Aktivitas Belajar Siswa 

1) Ketidakhadiran siswa maksimal 10 % 

2) Persentase aktivitas belajar siswa minimal 70% 

 

3.11.3 Perfomansi guru dalam proses belajar mengajar 

Skor Performansi guru minimal B 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

Hasil penelitian yang akan diuraikan pada bagian ini meliputi hasil 

belajar   dan hasil nontes baik pada siklus I maupun siklus II. Hasil belajar berupa 

penilaian pemahaman isi cerita yang disimak dengan bentuk soal uraian, 

sedangkan hasil nontes berupa hasil observasi siswa dan performansi guru yang 

berupa data kualitatif. 

4.1.1 Data Pratindakan  

Hasil belajar pratindakan berupa nilai hasil belajar siswa pada 

keterampilan menyimak cerita sebelum dilakukan penelitian tindakan kelas. Hasil 

belajar pratindakan perlu dianalisis untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum 

dilaksanakan penelitian. Tes yang dilakukan berupa menjawab pertanyaan tentang 

isi cerita yang telah dibacakan oleh guru. Penilaian yang dilakukan meliputi 

penilaian pemahaman isi cerita yang dibacakan guru menjadi suatu rangkuman. 

Ringkasan hasil belajar pratindakan dapat dibaca pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Ringkasan Hasil Belajar Pratindakan 

No Kategori Skor Frekuensi % Keterangan 

1. Sangat Baik 85-100 0 0  

Nilai Rata-rata 

Kelas= 

1938:31=62,5 

 

2. Baik 75-84 8 25,8 % 

3. Cukup 65-74 9 29 % 

4. Kurang 0-64 14 45,1 % 

Jumlah  31 100 %  
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Pada tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa tidak ada siswa yang 

mencapai kategori sangat baik pada pembelajaran keterampilan menyimak cerita. 

Siswa yang mencapai kategori baik berjumlah 8 siswa atau sebesar 25,8% dan 

kategori cukup hanya dicapai oleh 9 siswa dengan persentase 29%. Sedangkan 

jumlah siswa terbanyak berada pada kategori kurang yaitu 14 siswa dengan 

persentase 45,1%. Data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 6. Ketuntasan 

belajar secara klasikal masih kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan jumlah siswa 

yang mencapai ketuntasan hanyalah 12 siswa. Sedangkan siswa yang tidak tuntas 

berjumlah 29 siswa. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran yang digunakan 

sebelum dilaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK) kurang efektif. Hasil 

belajar siswa sebelum dilaksanakan PTK belum memenuhi standar ketuntasan 

belajar SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal yaitu 68. Untuk hasil ketuntasan 

belajar siswa pada pratindakan dapat dibaca pada diagram 4.1.  

Diagram 4.1. Ketuntasan Belajar secara Klasikal Pratindakan 

4.1.2 Data Siklus I 

Hasil PTK pada siklus I ini adalah hasil belajar dan nontes. Hasil belajar  

berupa nilai hasil belajar siswa yang dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa pada pembelajaran keterampilan menyimak cerita bahasa 

Indonesia. Hasil nontes diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan pada siswa 

39%

61%

Tuntas

Tidak 

Tuntas
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saat proses pembelajaran berlangsung dan hasil performansi guru saat merancang 

pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. 

4.1.2.1 Hasil Belajar  Siklus I 

Pada siklus I terdapat dua pertemuan. Pada pertemuan pertama guru 

masih memberikan arahan dan pengertian tentang penggunaan media audio untuk 

keterampilan menyimak cerita. Sedangkan pertemuan kedua guru memandirikan 

siswa untuk mengerjakan tugasnya secara mandiri berupa membuat rangkuman isi 

bahan simakan yang didengar. Pada siklus I siswa menyimak media audio yang 

berisi cerita dengan judul “Petani yang Bijaksana”. Dari cerita tersebut disusun 1 

soal uraian untuk mengetahui pemahaman siswa tentang isi cerita yang disimak. 

Ringkasan hasil belajar  siklus I dapat dibaca pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Ringkasan Hasil Belajar Siklus I 

No Kategori Skor Frekuensi % Keterangan 

1. Sangat Baik 85-100 5 16 % Nilai Rata-

rata kelas = 

2091:31=67,4 

 

2. Baik 75-84 4 13 % 

3. Cukup 65-74 11 35,5 % 

4. Kurang 0-64 11 35,5 % 

Jumlah  31 100 %  

 

Pada tabel 4.4 diketahui bahwa hanya 5 siswa atau 16% yang 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik dan kategori baik dicapai oleh 4 

siswa atau sebesar 13%. Jumlah siswa yang termasuk dalam kategori cukup 

adalah 11 siswa atau sebesar 35,5%. Sedangkan jumlah siswa yang termasuk 

dalam kategori kurang berjumlah 11 siswa dengan persentase sebesar 35,5%. 

Nilai rata-rata siklus I adalah 67,4 yang termasuk dalam kategori cukup. Nilai 

rata-rata klasikal pratindakan adalah 62,5 menjadi 67,4 pada siklus I. Hal ini 
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menyimpulkan adanya peningkatan nilai rata-rata klasikal sebesar 4,9. 

Peningkatan nilai rata-rata klasikal pada siklus I dapat dibaca pada diagram 4.2. 

 

Diagram 4.2.  Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Pratindakan dan 

Siklus I. 

Dari diagram 4.2 di atas dapat dibaca adanya peningkatan nilai rata-rata 

klasikal dari data pratindakan khususnya pada keterampilan menyimak cerita 

dengan menggunakan media audio. Sejalan dengan itu, ketuntasan hasil belajar 

siswa kelas III SD Negeri Kejambon 3 Kota tegal juga mengalami peningkatan. 

Data selengkapnya dapat dibaca pada diagram 4.3. 

 
Diagram 4.3. Ketuntasan Belajar secara Klasikal Siklus I 

Diagram 4.3 di atas memperlihatkan persentase siswa yang mencapai 

ketuntasan dan persentase siswa yang tidak tuntas. Siswa yang tuntas pada 
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pembelajaran keterampilan menyimak siklus I berjumlah 19 siswa dengan 

persentase 61%. Sedangkan siswa yang tidak tuntas berjumlah 12 siswa dengan 

persentase 39%.   

4.1.2.2 Hasil Nontes  

Pada siklus I ini hasil nontes diperoleh dari hasil observasi atau 

pengamatan pada aktivitas siswa dan performansi guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi pada aktivitas siswa dilakukan untuk mengetahui aktivitas 

siswa pada saat pembelajaran keterampilan menyimak dengan menggunakan 

media audio. Observasi ini dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Aktivitas yang diamati mencakup 5 aspek, yaitu: 1) keaktifan siswa saat 

pembelajaran berlangsung, 2) kerjasama antar siswa, 3) keberanian siswa untuk 

mengemukakan pendapat, 4) ketepatan siswa dalam menjawab pertanyaan, dan 5) 

sikap siswa pada saat pembelajaran. Hasil observasi aktivitas siswa dapat dibaca 

pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

N

o 

Aspek yang 

Diamati 

Pertemuan 1 Pertemuan II 

Skor 

Rata-

rata 

SAS 

(Skor Aktivitas Siswa) 

Skor 

Rata-

rata 

SAS 

(Skor Aktivitas Siswa) 

1. Keaktifan  

siswa pada 

saat 

pembelajar-

an 

3,1 

 

SAS=

%100x
alskormaksim

hanskorperole

 

= %100
20

1,16
x  

= 81% 

3,2 

 

SAS=

%100x
alskormaksim

hanskorperole

 

 

%100
20

6,16
x  

= 83% 

 

2. Kerjasama 

antar siswa 
3,6 3,6 

3. Keberanian 

siswa untuk 

me-

ngemuka-

kan 

pendapat 

3,1 3,2 

4. Ketepatan 

siswa untuk 

menjawab 

3,2 3,4 

5. Sikap siswa 

pada saat 

pembelajar-

an 

3,1 3,2 

Rata-rata SAS 82% 

 

Keaktifan siswa pada saat pembelajaran siklus I sudah baik. Pada 

umumnya siswa sudah aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa aktif 

bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami tentang media pembelajaran yang 

akan digunakan guru. Siswa juga aktif mendengarkan bahan simakan yang 

diputar. Namun masih ada 2 siswa yang masih kurang aktif pada saat 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa sedang sakit, sehingga siswa kurang 

bersemangat mengikuti pembelajaran dan lebih sering menempelkan kepala di 

atas meja.  

Kerjasama antar siswa juga sudah baik. Pada umumnya siswa diam 

mendengarkan arahan dari guru dan mendengarkan bahan simakan yang didengar. 

Siswa merasa tertarik dengan bahan simakan yang diperdengarkan sehingga 
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suasana kelas menjadi kondusif dan bahan simakan dapat terdengar jelas. Secara 

klasikal, keberanian siswa untuk bertanya sudah baik. Sebagian besar siswa berani 

untuk bertanya. Sedangkan siswa yang lain masih malu-malu untuk bertanya. 

Pada umumnya siswa yang malu justru meminta teman sebangkunya untuk 

menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada guru.  

Ketepatan siswa dalam menjawab masih kurang, hal ini dikarenakan 

siswa kurang memiliki motivasi untuk mengemukakan pendapatnya dan terbiasa 

dengan pembelajaran yang berpusat pada guru saja. Siswa juga merasa takut salah 

sehingga siswa memilih diam daripada salah. Secara klasikal, sikap yang positif 

ditunjukkan oleh siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Hal ini mendukung 

terciptanya suasana kelas yang kondusif. Persentase aktivitas siswa siklus I 

meningkat pada pertemuan kedua. Peningkatan itu dapat dibaca pada diagram 4.4.  

Diagram 4.4. Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I 

Dari diagram di atas dapat dibaca bahwa nilai rata-rata aktivitas siswa 

pada pertemuan I adalah 81%. Pada pertemuan II rata-rata aktivitas siswa menjadi 

79%

80%

80%

81%

81%

82%

82%

83%

83%

Pertemuan I Pertemuan II

81%

83%

Persentase Rata-rata 

Kegiatan Siswa
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83%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan sebesar 2 %.  

4.1.2.2.2 Hasil Performansi Guru 

Performansi guru dapat diamati dengan menggunakan Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). APKG dibagi menjadi 2 yaitu APKG I dan APKG II. 

APKG I berisi tentang kemampuan guru untuk merencanakan pembelajaran dan 

APKG II berisi tentang kemampuan guru untuk melaksanakan rencana 

pembelajaran yang sudah direncanakan.  

Observasi perencanaan pembelajaran menggunakan APKG I yaitu 

lembar penilaian performansi guru pada kemampuan merencanakan pembelajaran. 

Pada APKG I kemampuan guru yang dinilai meliputi: 1) merumuskan tujuan 

pembelajar-an; 2) mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media, dan 

sumber belajar; 3) merencanakan skenario kegiatan pembelajaran; 4) Merancang 

pengelolaan kelas; 5) merencanakan prosedur jenis, dan menyiapkan alat 

penilaian; dan 6) tampilan dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Penilaian performansi guru tentang pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan APKG II. Penilaian performansi guru pada APKG II meliputi: 1) 

mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran; 2) melaksanakan kegiatan 

pembelajaran; 3) mengelola interaksi kelas; 4) bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar; 5) 

mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam mata pelajaran bahasa Indonesia; 

6) melaksanakan evaluasi proses dan hasil tes; dan 7) kesan umum kinerja 

guru/calon guru. APKG I dinilai 1 kali setiap siklus sedangkan APKG II dinilai 
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setiap pertemuan. Hasil pengamatan performansi guru I atau APKG I dapat dibaca 

pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Hasil APKG I Siklus I 

 

Pada APKG I, guru menyiapkan bahan pembelajaran dan menentukan 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Guru menyiapkan media audio untuk 

menunjang pembelajaran keterampilan menyimak cerita. Guru menyiapkan 

skenario pembelajaran yang terdapat pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan inti. Pada RPP guru juga 

menyiapkan alat penilaian berupa tes formatif dan menyiapkan Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS). RPP dapat dibaca pada lampiran 2 dan lampiran 3. Untuk penilaian 

performansi guru yang kedua adalah APKG 2. Uraian selengkapnya dapat dibaca 

pada tabel 4.7. 

 

 

 

 

 

No. Aspek yang Dinilai Skor Nilai 

1. Menentukan bahan pembelajaran dan menentukan 

tujuan 
3,5 

 

APKG I  

 

= 
24

4,20
x 100 

= 85 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

media (alat bantu pembelajaran) dan sumber 

belajar 

3,0 

3. Merencanakan skenario pembelajaran 3,4 

4. Merancang pengelolaan kelas pembelajaran 3,0 

5. Merencanakan perosedur, jenis dan menyiapkan 

alat penilaian pembelajaran 
3,5 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 4 
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Tabel 4.7. Hasil APKG II Siklus I 

                        

No. 
Aspek yang Dinilai 

Pertemuan I Pertemuan II 

Skor Nilai Skor Nilai  

1. Mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran 
3 

 

APKG II 

= 100
29

1,25
x  

= 86,5 

3  

APKG II 

= 100
29

1,25
x  

=86,5 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 4 4 

3. Mengelola interaksi kelas 3,8 3,6 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

3,6 3,6 

5. Mendemonstrasikan kemampuan 

khusus dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia 

3,2 3,4 

6. Melaksanakan penilaian proses dan 

hasil tes 

4 3,5 

7. Kesan umum pelaksanaan 

pembelajaran 

3,5 4 

Rata-rata APKG II 86,5 

 

Pada Alat Penilaian Kemampuan Guru II (APKG II), guru sudah baik 

dalam mengelola kelas. Guru juga sudah melaksanakan pembelajaran sesuai yang 

direncanakan dalam RPP. Guru sudah memberikan petunjuk atau arahan pada 

siswa tentang pembelajaran keterampilan menyimak. Pada saat diputarkan kaset 

audio (tape recorder)  siswa antusias mendengarkan karena siswa baru 

mengetahui bahwa dalam pembelajaran dapat digunakan media audio. 

Penguatan pada saat pembelajaran siklus I sudah baik. Siswa merasa 

termotivasi untuk belajar. Namun masih ada siswa yang kurang memperhatikan. 

Perhatian siswa tersebut masih pada lingkungan di luar kelas. Hal ini menyulitkan 

guru untuk dapat mengontrolnya karena takut mengganggu perhatian siswa yang 

lain. Oleh karena itu, pada pertemuan II guru menutup daun jendela agar perhatian 

siswa tersebut masih berada di kelas.  
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4.1.2.3 Refleksi 

Berdasarkan hasil belajar formatif I yang dicapai siswa belum mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Nilai rata-rata secara klasikal hanya 

mencapai nilai 67,4. Sedangkan SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal menentukan 

indikator keberhasilan nilai rata-rata secara klasikal sekurang-kurangnya 

mencapai nilai 68.  

Tuntas belajar secara klasikal pada siklus I hanya diperoleh oleh 19 siswa 

atau sebesar 63 %. Siswa yang tidak tuntas berjumlah 12 siswa. Hal ini belum 

mencapai target ketuntasan secara klasikal di SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal. 

Persentase ketuntasan klasikal yang harus dicapai adalah sebesar 75 % dari jumlah 

keseluruhan siswa atau 23 siswa.  

Siswa yang hadir pada saat dilaksanakan siklus I berjumlah 31 siswa atau 

100 %. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran siswa sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan karena batas ketidakhadiran siswa minimal 

10%. Pada hasil observasi aktivitas siswa siklus I sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang diinginkan. Skor Aktivitas Siswa (SAS) yang diperoleh pada 

pertemuan I hanya mencapai 81% dan pada pertemuan II SAS masih sama yaitu 

83%. Aktivitas belajar siswa sudah mencapai target indikator keberhasilan 

aktivitas siswa apabila sudah mencapai 70%. 

Hasil observasi performansi guru untuk siklus I sudah memenuhi 

indikator, nilai yang didapat adalah A dengan nilai 86. Pada penilaian APKG I 

kemampuan merencanakan pembelajaran guru mendapatkan nilai 85. Nilai APKG 

II adalah kemampuan melaksanakan pembelajaran. Pada pertemuan I guru 

mendapatkan nilai 86,5 dan pada pertemuan II guru mendapatkan nilai 86,5. 
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Berdasarkan refleksi pada siklus I maka perlu diadakan perbaikan 

pembelajaran pada siklus II. Indikator keberhasilan yang sudah ditentukan harus 

bisa dicapai. Guru harus memotivasi siswa sehingga siswa bersemangat untuk 

belajar dan tentunya akan berdampak pada peningkatan nilai siswa. Indikator 

keberhasilan yang belum tercapai yaitu nilai rata-rata klasikal yang hanya 

mencapai 67,4. Sedangkan pada indikator keberhasilan ditentukan bahwa nilai 

rata-rata klasikal sekurang-kurangnya 68. Sejalan dengan itu guru harus bisa 

mempertahankan indikator keberhasilan yang sudah tercapai. 

4.1.3 Data Siklus II 

Siklus II ini dilakukan untuk memperbaiki siklus I khususnya indikator 

keberhasilan yang belum tercapai. Pada siklus II guru menggunakan media audio 

yang berisi cerita dengan judul “Kerusakan Lingkungan” dan menggunakan 

bentuk soal uraian. Semua perlakuan yang dilakukan pada siklus II hampir sama 

dengan siklus I. Adapun yang membedakan adalah tempat duduk siswa dan 

penguatan yang diberikan guru. Tempat duduk siswa diatur sedemikian rupa 

sehingga siswa yang kurang baik nilai belajarnya dapat memperoleh nilai belajar 

yang lebih baik dari siklus I. Guru lebih memupuk rasa percaya diri setiap siswa 

sehingga siswa mampu dan dapat mengerjakan tugasnya sendiri secara mandiri. 

4.1.3.1 Hasil Belajar  Siklus II 

Ringkasan hasil belajar siswa pada siklus II dapat dibaca pada tabel 4.8.  

Tabel 4.8. Ringkasan Hasil Belajar  Siklus II 

No. Kategori Skor Frekuensi % Keterangan 

1. Sangat Baik 85-100 5 16 % Nilai Rata-

rata kelas= 

2245:31=72,4 

 

2. Baik 75-84 7 23 % 

3. Cukup 65-74 14 45 % 

4. Kurang 0-64 5 16 % 
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Dari tabel 4.8 di atas dapat dibaca adanya peningkatan nilai rata-rata dari 

siklus I. Nilai hasil belajar  pada siklus I adalah 67,4 dan menjadi 72,4 pada siklus 

II. Pada umumnya siswa sudah mengerti dengan tugasnya untuk merangkum 

bahan simakan yang didengar. Pada waktu diputarkan kaset audio (tape recorder), 

siswa memperhatikan dan suasana kelas menjadi sagat tenang sehingga 

memungkinkan nilai hasil belajar  siswa menjadi lebih baik daripada siklus I.  

Ketuntasan hasil belajar  secara klasikal pada siklus II sudah baik. Hal ini 

dibuktikan dengan persentase ketuntasan belajar yang mencapai 81%. Sedangkan 

untuk persentase hasil belajar siswa yang tidak tuntas adalah 19%. Untuk lebih 

jelasnya dapat dibaca pada diagram 4.5. 

 

Diagram 4.5. Ketuntasan Belajar secara Klasikal Siklus II 

Ketuntasan belajar secara klasikal pada siklus II mengalami peningkatan. 

Pada siklus I jumlah siswa yang mencapai batas ketuntasan adalah 19 siswa atau 

sebesar 61% dari keseluruhan jumlah siswa. Sedangkan pada siklus II ketuntasan 

hasil belajar  siswa meningkat menjadi 81%. Jadi ketuntasan hasil belajar  siswa 

meningkat sebesar 20%.  
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4.1.3.2 Hasil Nontes  

Pada siklus II, hasil nontes diperoleh dari hasil observasi atau 

pengamatan pada aktivitas siswa dan performansi guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

4.1.3.2.1 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi yang dilakukan pada siklus II ini sama halnya dengan 

observasi pada siklus I. Observasi pada aktivitas siswa dilakukan untuk 

mengetahui aktivitas siswa pada saat pembelajaran keterampilan menyimak cerita 

dengan menggunakan media audio. Observasi ini dilakukan pada saat proses 

pembelajaran siklus II berlangsung. Aktivitas yang diamati mencakup 5 aspek, 

yaitu: 1) keaktifan siswa saat pembelajaran berlangsung, 2) kerjasama antar siswa, 

3) keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat, 4) ketepatan siswa dalam 

menjawab pertanyaan, dan 5) sikap siswa pada saat pembelajaran. Ringkasan hasil 

observasi aktivitas siswa pada siklus II dapat dibaca pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No Aspek yang Diamati 

Pertemuan 1 Pertemuan II 

Skor 

Rata

-rata 

SAS 

(Skor Aktivitas Siswa) 

Skor 

Rata

-rata 

SAS 

(Skor Aktivitas Siswa) 

1 Keaktif-an siswa 

pada saat pem-

belajaran 

3,2 

 

SAS=

%100x
alskormaksim

hanskorperole

 

 

= %100
20

9,16
x  

= 85% 

3,6 

 

SAS=

%100x
alskormaksim

hanskorperole

 

 

= %100
20

6,18
x  

= 93% 

 

2 Kerjasama antar 

siswa 
3,6 4 

3 Keberanian siswa 

untuk 

mengemukakan 

pendapat 

3,2 3,4 

4 Ketepatan siswa 

untuk men-jawab 
3,4 3,6 

5 Sikap siswa pada 

saat pembelajaran 
3,5 4 

Rata-rata SAS 89% 
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Dari tabel di atas dapat diambil simpulan bahwa keaktifan siswa pada 

saat pembelajaran siklus II sudah baik.  Pada pertemuan siklus II siswa merasa 

senang dan percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya. Siswa tidak malu 

apabila salah dalam memberikan sebuah pendapat atau jawaban. Pada umumnya 

siswa sudah aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa juga lebih aktif 

mendengarkan bahan simakan yang diputar. Pada saat diberikan penguatan berupa 

bintang yang akan diberikan pada siswa yang tuntas, siswa lebih bersemangat 

dalam mengerjakan tugasnya agar mendapat nilai yang mencapa batas ketuntasan.   

Kerjasama antar siswa juga lebih baik daripada siklus I. Pada umumnya 

siswa diam dalam mengerjakan tugasnya berupa tugas membuat rangkuman 

tentang bahan simakan yang telah didengar. Tempat duduk siswa pun sudah diatur 

sedemikian rupa sehingga siswa tidak merasa bosan. Secara klasikal, keberanian 

siswa untuk bertanya sudah baik. Sebagian besar siswa berani untuk bertanya. 

Sedangkan siswa yang lain masih malu-malu untuk bertanya.  Secara klasikal, 

sikap positif ditunjukkan oleh siswa pada saat pembelajaran siklus II berlangsung. 

Hal ini mendukung terciptanya suasana kelas yang kondusif. Peningkatan 

aktivitas siswa pada siklus II dapat dibaca pada diagram 4.6. 



70 

 

 

 

Diagram 4.6. Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus II 

Dari diagram di atas dapat dibaca bahwa rata-rata aktivitas siswa pada 

pertemuan I adalah 60%. Pada pertemuan II nilai rata-rata aktivitas siswa menjadi 

62%. Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa 

mengalami peningkatan sebesar 2%. 

4.1.3.2.2 Hasil Performansi Guru 

Observasi peformansi guru sudah baik. Ringkasan hasil pengamatan 

performansi guru I atau APKG I pada siklus II dapat dibaca pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Hasil APKG I Siklus II 

59%

60%

60%

61%

61%

62%

62%

Pertemuan I Pertemuan II

60%

62%

Persentase Rata-rata 

Kegiatan Siswa

No. Aspek yang Dinilai Skor Nilai 

1. Menentukan bahan pembelajaran dan 

menentukan tujuan 
3,5 

 

APKG I  

 

= 
24

4,21
x 100 

 

= 89 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media (alat bantu pembelajaran) dan 

sumber belajar 

3,0 

3. Merencanakan skenario pembelajaran 3,4 

4. Merancang pengelolaan kelas pembelajaran 4 

5. Merencanakan perosedur, jenis dan menyiapkan 

alat penilaian pembelajaran 
3,5 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 4 
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Pada APKG siklus II terjadi peningkatan pengelolaan kelas . Pengelolaan 

kelas disusun secara rapi agar suasana kelas menjadi kondusif dan tercipta suasana 

pembelajaran yang bermakna. Pengaturan tempat duduk pada siswa mengalami 

perubahan. Siswa yang kurang pintar dan cenderung memiliki kebutuhan khusus 

(hiperaktif) di tempatkan pada posisi terdepan. Sehingga memungkinkan siswa 

untuk lebih terkontrol dan nilai hasil belajar  siswa dapat meningkat.  

Observasi pengamatan performansi guru yang kedua adalah APKG II. 

APKG II berisi tentang penilaian performansi guru dalam melaksanakan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan. Hasil APKG II pada siklus II 

dapat dibaca pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Hasil APKG II Siklus II 

No. Aspek yang Dinilai 
Pertemuan I Pertemuan II 

Skor Nilai Skor Nilai  

1. Mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran 
4 

APKG II 

= 100
29

1,26
x  

= 90 

4 APKG II 

 

= 100
29

2,27
x  

= 93,7 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 4 4 

3. Mengelola interaksi kelas 3,8 4 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

3,6 3,8 

5. Mendemonstrasikan kemampuan 

khusus dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia 

3,2 3,4 

6. Melaksanakan penilaian proses dan 

hasil tes 

4 4 

7. Kesan umum pelaksanaan 

pembelajaran 

3,5 4 

Rata-rata APKG II 91,85 

 

Pada Alat Penilaian Kemampuan Guru II (APKG II), guru sudah baik 

dalam mengelola kelas. Guru juga sudah melaksanakan pembelajaran sesuai yang 

direncanakan dalam RPP. Guru sudah memberikan petunjuk atau arahan pada 

siswa tentang pembelajaran keterampilan menyimak cerita. Pada saat diputarkan 

kaset audio (tape recorder) siswa antusias mendengarkan dan sudah terbiasa 
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menggunakan media audio sebagai bahan yang disimak untuk keterampilan 

menyimak cerita. 

Penguatan pada saat pembelajaran siklus II sangat baik. Siswa merasa 

termotivasi untuk belajar. Dengan menggunakan bintang sebagai penguatan untuk 

siswa yang telah tuntas belajar maka siswa-siswa bersemangat mengerjakan 

tugasnya agar mendapat nilai yang mencapai batas ketuntasan belajar.  

4.1.3.3 Refleksi 

Berdasarkan hasil tes formatif pada siklus II menunjukkan nilai hasil 

belajar  siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Nilai 

rata-rata secara klasikal pada siklus II adalah 72,4. Hal ini sudah memenuhi 

ketentuan SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal dalam menentukan indikator 

keberhasilan nilai rata-rata secara klasikal yang sekurang-kurangnya adalah  nilai 

68.  

Tuntas belajar secara klasikal pada siklus II juga sudah baik. Hal ini 

dibuktikan dengan jumlah siswa yang tuntas mencapai 25 siswa atau sebesar 81%. 

Sedangkan ketuntasan klasikal pada indikator keberhasilan adalah 75%. Siswa 

yang hadir pada saat dilaksanakan siklus II berjumlah 31 siswa atau 100 %. Hal 

ini membuktikan bahwa kehadiran siswa sudah mencapai indikator keberhasilan 

yang telah ditentukan karena batas ketidakhadiran siswa minimal 10%. Pada hasil 

observasi aktivitas siswa siklus II juga mencapai indikator keberhasilan yang 

diinginkan. Skor Aktivitas Siswa (SAS) yang diperoleh pada pertemuan I 

diperoleh 62% dan pada pertemuan II SAS mengalami peningkatan yaitu 68%.  

Hasil observasi performansi guru untuk siklus II sudah memenuhi 

indikator, nilai yang didapat adalah A dengan nilai 89,2. Pada penilaian APKG I 
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kemampuan merencanakan pembelajaran guru mendapatkan nilai 86,5. Nilai 

APKG II adalah kemampuan melaksanakan pembelajaran. pada pertemuan I guru 

mendapatkan nilai 90 dan pada pertemuan II guru mendapatkan nilai 93,7.  

 

4.2 Hasil Penelitian 

Penggunaan media audio meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa 

pada keterampilan menyimak cerita pada siswa kelas III SD Negeri Kejambon 3 

Kota Tegal. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pada hasil belajar 

siswa dan hasil nontes yang berupa peningkatan aktivitas siswa dan performansi 

guru.  

Hasil pratindakan menunjukkan bahwa siswa yang mencapai ketuntasan 

berjumlah 2 siswa sedangkan siswa yang tidak tuntas mencapai 19 siswa. Hal ini 

menunjukkan bahwa persentase ketuntasan belajar secara klasikal pada data 

pratindakan belum mencapai indikator keberhasilan. Setelah dilakukan penelitian 

tindakan kelas yaitu pada siklus I maka terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

kelas III SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal. Persentase ketuntasan belajar yang 

dicapai pada siklus I adalah 61% atau 19 siswa. Sedangkan persentase 

ketidaktuntasan menurun menjadi 39%  atau dengan jumlah 12 siswa.  

Ketuntasan hasil belajar siklus II menunjukkan peningkatan yang lebih 

besar dibandingkan dengan siklus I dan pratindakan. Persentase ketuntasan belajar 

klasikal pada siklus II meningkat menjadi 81%. Hal ini meunjukkan bahwa 

ketuntasan belajar klasikal sudah mencapai batas ketuntasan yang ditentukan oleh 

SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal yaitu 75%. Peningkatan hasil belajar siswa 

kelas III SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal dapat dibaca  pada diagram 7.  
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Diagram 4.7. Peningkatan Ketuntasan Belajar secara Keseluruhan 

Diagram 4.7 di atas menunjukkan kenaikan persentase ketuntasan belajar 

keseluruhan pada siswa kelas III SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal. Data 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 9. Ringkasan hasil belajar keseluruhan 

dapat dibaca pada tabel 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Pratindakan Siklus I Siklus II

39%

61%

81%

61%

39%

19%

Tuntas

Tidak Tuntas



75 

 

 

 

Tabel 4.12. Peningkatan Hasil Belajar secara Keseluruhan 

No Nama Siswa Pratindakan Siklus I Siklus II 

1. Moh. Ghozali 43(Tidak Tuntas) 43(Tidak Tuntas) 51(Tidak Tuntas) 

2. Moh. Maulana 48(Tidak Tuntas) 48(Tidak Tuntas) 69 (Tuntas) 

3. Abdul Wahab 69 (Tuntas) 74 (Tuntas) 69 (Tuntas) 

4. Akhmad.A.I 69 (Tuntas) 74 (Tuntas) 71 (Tuntas) 

5. Andri.S 60(Tidak Tuntas) 69 (Tuntas) 78 (Tuntas) 

6. Ardiansyah.F 51(Tidak Tuntas) 60(Tidak Tuntas) 60(Tidak Tuntas) 

7. Daffa.A.P 43(Tidak Tuntas) 43(Tidak Tuntas) 51(Tidak Tuntas) 

8. Dinda.Y.S 77 (Tuntas) 86 (Tuntas) 91 (Tuntas) 

9. Diva Salsabila 74 (Tuntas 77 (Tuntas 74 (Tuntas 

10. Ferdiyan Tri.S 48(Tidak Tuntas) 57(Tidak Tuntas) 69 (Tuntas) 

11. Hesti Purnama 63(Tidak Tuntas) 68 (Tuntas) 69 (Tuntas) 

12. Iqbal.S 51(Tidak Tuntas) 60(Tidak Tuntas) 54(Tidak Tuntas) 

13. Izatul.M 77 (Tuntas) 80 (Tuntas) 80 (Tuntas) 

14. M.Ibnu.A 77 (Tuntas) 83 (Tuntas) 80 (Tuntas) 

15. Muh.Firman 63(Tidak Tuntas) 68 (Tuntas) 69 (Tuntas) 

16. Nasya Felika.A 63(Tidak Tuntas) 63(Tidak Tuntas) 80 (Tuntas) 

17. Nilam Cahya 60(Tidak Tuntas) 40(Tidak Tuntas) 51(Tidak Tuntas) 

18. Nindy Amalia 68 (Tuntas) 68 (Tuntas) 69 (Tuntas) 

19. Nur Amaliah 77 (Tuntas) 88 (Tuntas) 91 (Tuntas) 

20. Nur Tasya.R.U 69 (Tuntas) 83 (Tuntas) 83 (Tuntas) 

21. Putri Ayu.S 60(Tidak Tuntas) 69 (Tuntas) 86 (Tuntas) 

22. Raditya.A 51(Tidak Tuntas) 68 (Tuntas) 71 (Tuntas) 

23. Ragil Bagas.S 51(Tidak Tuntas) 51(Tidak Tuntas) 51(Tidak Tuntas) 

24. Rifki.Y 60(Tidak Tuntas) 60(Tidak Tuntas) 69 (Tuntas) 

25. Riski Septiani 66(Tidak Tuntas) 68 (Tuntas) 78 (Tuntas) 

26. Sabrina.S 66(Tidak Tuntas) 68 (Tuntas) 74 (Tuntas) 

27. Wahyu Arif 66(Tidak Tuntas) 66(Tidak Tuntas) 71 (Tuntas) 

28. Zahrotul.K 77 (Tuntas) 88 (Tuntas) 94 (Tuntas) 

29. Nur Cita.A.R 83 (Tuntas) 83 (Tuntas) 82 (Tuntas) 

30. Ikhsania.R.R 77 (Tuntas) 85 (Tuntas) 91 (Tuntas) 

31. Bagas.H 51(Tidak Tuntas) 51(Tidak Tuntas) 69 (Tuntas) 

 

Pada umumnya setiap siswa memperoleh peningkatan pada hasil tesnya. 

Hal ini membuktikan bahwa penggunaan media audio adalah salah satu strategi 

pembelajaran yang efektif untuk keterampilan menyimak cerita. Namun 

penggunaan media pembelajaran yang tepat tidak menjadi satu-satunya faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh 
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aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Hal ini terlihat pada hasil 

belajar dari siswa yang bernama Abdul Wahab dan Iqbal Sholahudin . Pada 

pratindakan hasil belajar  mereka mendapat nilai 69, 74 pada siklus I dan menurun 

pada siklus II dengan nilai 69. Penurunan yang terjadi diakibatkan karena keadaan 

fisik mereka. Pada saat pengambilan data siklus II, siswa tersebut dalam keadaan 

kurang sehat atau sakit. Data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 13. 

Peningkatan hasil belajar siswa pada pratindakan sampai dengan siklus II 

dapat dibaca pada diagram 4.8. 

 

Diagram 4.8. Peningkatan Hasil belajar  secara Keseluruhan  

Peningkatan juga terjadi pada nilai performansi guru atau APKG. Nilai 

Rata-rata APKG I siklus I dan siklus II adalah 85,8. Sedangkan nilai rata-rata 

APKG II pada siklus I dan siklus II adalah 90,5. Dari nilai tersebut maka dapat 

diketahui besarnya peningkatan  nilai rata-rata APKG pada siklus I dan siklus II 

adalah 4,7 poin. Data selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 20. Peningkatan 

nilai rata-rata APKG dapat dibaca pada diagram 4.9. 
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Diagram 4.9. Peningkatan Nilai Rata-rata APKG  

Dari diagram  4.9 di atas dapat dibaca adanya peningkatan sebesar 4 

poin. Peningkatan yang terjadi khususnya pada pengelolaan kelas. Tempat duduk 

siswa yang diubah memberikan dampak yang positif bagi nilai hasil belajar siswa. 

Nilai hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Penguatan yang diberikan guru 

dalam bentuk bintang memberikan peranan penting. Siswa lebih termotivasi untuk 

mendengarkan bahan simakan yang diputar (kaset audio/tape recorder). Bintang 

diberikan pada siswa yang mencapai batas ketuntasan belajar sehingga siswa lebih 

giat mendengarkan dan tentunya tercipta suasana kelas yang kondusif. Suasana 

kelas yang kondusif sangat baik agar tercipta pembelajaran yang bermakna. 
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4.3 Pembahasan  

4.3.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh peneliti dalam melakukan 

pembelajaran keterampilan menyimak cerita bahasa Indonesia pada siswa  kelas 

III SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal dapat diambil simpulan bahwa PTK yang 

dilakukan berhasil. Keberhasilan dari PTK ini dapat dibaca dari semua  indikator 

keberhasilan yang menjadi tolak ukur keberhasilan penelitian sudah tercapai. 

Hasil Ulangan Tengah Semester (UTS) belum memenuhi batas ketuntasan belajar. 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa yaitu 62,5. Nilai tersebut belum memenuhi nilai 

rata-rata yang sesuai dengan indikator keberhasilan yaitu 68. Siswa yang 

mencapai ketuntasan hanya berjumlah 12 siswa atau 39%. Hal ini menegaskan 

bahwa masih dibutuhkan perbaikan strategi pembelajaran yang sesuai sehingga 

hasil belajar siswa dapat mencapai batas ketuntasan SD Negeri Kejambon 3 Kota 

Tegal yang mencapai 75%.  

Setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan media audio pada 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan menyimak cerita, hasil 

belajar  siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I diketahui bahwa hanya 5 

siswa atau 16% yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik dan kategori 

baik dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 13%. Jumlah siswa yang termasuk dalam 

kategori cukup adalah 11 siswa atau sebesar 35,5%. Sedangkan jumlah siswa yang 

termasuk dalam kategori kurang berjumlah 11 siswa dengan persentase sebesar 

35,5%. Nilai rata-rata siklus I adalah 67,4 yang termasuk dalam kategori cukup. 

Peningkatan nilai rata-rata klasikal pratindakan adalah 62,5 menjadi 67,4 pada 
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siklus I. Hal ini menyimpulkan adanya peningkatan nilai rata-rata klasikal sebesar 

4,9 pada hasil belajar  keterampilan menyimak cerita menggunakan media audio.  

Aktivitas siswa pada saat pembelajaran keterampilan menyimak bahasa 

Indonesia sudah cukup baik. Kehadiran siswa pada saat pelaksanaan pembelajaran 

untuk untuk siklus I dan siklus II mencapai 100%, hal ini menunjukkan 

ketertarikan siswa dengan pembelajaran keterampilan menyimak dengan 

menggunakan media audio. Kehadiran siswa sudah memenuhi indikator 

keberhasilan, karena pada indikator keberhasilan ketidakhadiran siswa maksimal 

10%. Penggunaan media audio pada pembelajaran keterampilan menyimak cerita 

untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sudah dapat membangkitkan dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa, hal ini terlihat dari antusias siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung.  

Skor Aktivitas Siswa pada siklus I mencapai 82% dengan rincian pada 

pertemuan I SAS mencapai 81% dan pada pertemuan II SAS 83%. Skor Aktivitas 

siswa ini sudah mencapai indikator keberhasilan karena indikator keberhasilan 

untuk keterlibatan siswa adalah 70%. Pada pelaksanaan siklus II SAS sudah 

mencapai indikator keberhasilan yaitu dengan nilai 89% dengan rincian siklus I 

SAS mencapai 85% sedangkan untuk siklus II SAS mencapai 93%.  

Penggunaan media audio oleh guru pada pembelajaran keterampilan 

menyimak cerita sangat bermanfaat bagi siswa. Siswa lebih memperhatikan bahan 

simakan yang didengar. Hal ini dikarenakan guru memilihkan cerita yang di 

dalamnya terdapat beberapa warna suara di dalam kaset audio (tape recorder) 

sehingga siswa tidak merasa jenuh mendengarkan suara dari satu orang saja. 
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Performansi guru pada pelaksanaan pembelajaran ini juga meningkat. Pada siklus 

I nilai rata-rata APKG adalah 85,8 dan menjadi 90,4 pada siklus II. 

4.3.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah laksanakan, maka membawa 

implikasi hasil pembelajaran melalui penggunaan media audio pada keterampilan 

menyimak cerita. Implikasi hasil pembelajaran yang menggunakan media audio 

adalah: 

4.3.2.1 Bagi Siswa 

Dengan menggunakan media audio pada pembelajaran keterampilan 

menyimak cerita pada mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat belajar dalam 

suasana yang tenang. Sehingga siswa dapat menyimak dengan baik. Hal ini 

menimbulkan motivasi atau kesenangan untuk menyimak, sehingga siswa dapat 

menyimak apa saja dengan baik. 

4.3.2.2 Bagi Guru 

Penerapan media audio pada siswa kelas III SD Negeri Kejambon 3 Kota 

Tegal membuat guru mengerti bahwa kegiatan menyimak hanya menggunakan 

indera pendengaran saja. Sejalan dengan itu, guru harus menciptakan suasana 

pembelajaran yang mendukung agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif 

sehingga terjadi pembelajaran yang bermakna. Pemilihan isi cerita kaset audio 

(tape recorder) juga harus dipikirkan agar tidak menimbulkan kejenuhan siswa 

pada saat menyimaknya.  
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4.3.2.3 Bagi Sekolah 

Penggunaan media audio pada pembelajaran keterampilan menyimak 

dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas 

akademik SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tindakan kelas ini, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa dan 

aktivitas siswa pada pembelajaran keterampilan menyimak cerita pada siswa kelas 

III SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal. Peningkatan pada pembelajaran 

keterampilan menyimak cerita  dapat diketahui dari hasil tes pratindakan, siklus I, 

dan siklus II. Nilai rata-rata pada pratindakan adalah 62,5 dengan persentase 

ketuntasan sebesar 39%. Pada siklus I, nilai rata-rata kelas menjadi 67,4 dengan 

persentase ketuntasan sebesar 61%. Jadi besarnya kenaikan nilai rata-rata kelas 

adalah 4,9 dan kenaikan persentase ketuntasan sebesar 22%.. Setelah dilaksanakan 

siklus II nilai rata-rata kelas menjadi 72,4 dan persentase ketuntasan belajar 

menjadi 81%. Dengan demikian ada terdapat peningkatan sebesar 5,0 dari siklus I 

ke siklus II. Persentase ketuntasan belajar yang diperoleh pada siklus II sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%. 

Peningkatan nilai rata-rata ini membuktikan keberhasilan pembelajaran 

keterampilan menyimak cerita dengan menggunakan media audio. 

Perilaku siswa mengalami perubahan dari perilaku negatif berubah 

menjadi positif. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil nontes dengan 

mengobservasi aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung pada siklus I 

dan siklus II. Sebelum dilaksanakan penelitian dengan menggunakan media audio 

pada pembelajaran keterampilan menyimak, siswa cenderung pasif hanya 
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mendengarkan cerita dari guru dan biasanya siswa hanya membaca sebuah cerita. 

Pada siklus I aktivitas siswa memiliki persentase sebesar  82%. Siswa berani 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami tentang isi bahan simakan yang 

didengar kepada guru. Peningkatan persentase aktivitas terjadi pada siklus II yaitu 

menjadi 89%. Peningkatan ini disebabkan siswa sudah terbiasa dengan 

penggunaan media audio dalam pembelajaran menyimak cerita, yaitu pada siklus 

I. Pengelolaan kelas juga memberikan peranan penting. Pada siklus II, tempat 

duduk siswa sudah mengalami perubahan. Siswa yang kurang baik nilainya dan 

termasuk siswa hiperaktif ditempatkan di depan. Hal ini tentunya menciptakan 

suasana yang tenang dan kondusif. Selain itu, pintu dan jendela kelas juga ditutup, 

hal ini dikarenakan apabila pintu dan jendela dibuka masih ada siswa yang 

menatap ke luar kelas. Namun demikian bukan  hanya faktor lingkungan saja yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Pada siklus II masih ada siswa yang tidak 

mengalami peningkatan nilai tes. Hal ini dikarenakan kondisi badan mereka yang 

kurang baik. Mereka cenderung pasif dan menempelkan kepala di meja. Dengan 

demikian, media audio dapat meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan 

aktivitas siswa atau kualitas pembelajaran pada pembelajaran keterampilan 

menyimak cerita. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh maka untuk memperbaiki 

pembelajaran keterampilan menyimak cerita dengan menggunakan media audio, 

diperlukan saran-saran antara lain: 
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5.2.1 Bagi Siswa 

Siswa diharapkan aktif dalam pembelajaran agar tercipta suasana kelas 

yang hidup. Siswa diharapkan sering berlatih menyimak agar dapat mendapatkan 

informasi yang sesuai dengan bahan simakan.  

5.2.2 Bagi Guru 

Guru dapat menggunakan media audio pada pembelajaran menyimak 

cerita. Guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran agar tercipta kelas 

yang kondusif. 

5.2.3 Bagi Pembaca  

Bagi pembaca diharapkan dapat melakukan penelitian di bidang 

keterampilan menyimak dengan media yang lain untuk menambah khasanah 

pemanfaatan media pembelajaran.  
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Lampiran 1 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS III 

 

1. Mohammad Ghozali 

2. Moh. Maulana 

3. Abdul Wahab 

4. Akhmad Almas Alfarisy 

5. Andri Setiani 

6. Ardiansyah Faqih  

7. Daffa Aditya Pratama 

8. Dinda Yosi Safitri 

9. Diva Salsabila 

10. Ferdiyan Tri Setiawan 

11. Hesti Purnama Sari 

12. Iqbal Sholahudin 

13. Izatul Millah 

14. M. Ibnu Afan 

15. Muhammad Firman 

16. Nasya Felika Alisa Putri 

17. Nilam Cahya 

18. Nindy Amalia 

19. Nur Amaliyah Hasanah 

20. Nur Tasya Roful Umah 

21. Putri Ayu Setianingsih 

22. Raditya Ardiansyah 

23. Ragil Bagas Saputra 

24. Rifki Yulianto 

25. Riski Septiana 

26. Sabrina Septiana 

27. Wahyu Arif Wiranata Kusuma 

28. Zahrotul Khusna 

29. Nur Cita Amrina Rosyada 

30. Ikhsania Rifda Ramadian 

31. Bagas Hermansyah 
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Lampiran 2 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Sekolah : SD Negeri Kejambon 3 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : III/II 

 

Standar Kompetensi : Mendengarkan (memahami cerita dan teks drama 

anak  yang dilisankan). 

 

Kom-

petensi 

Dasar 

Materi 

Pem-

belajar-

an 

Kegiatan 

Pem-

belajaran 

Indikator 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sum-

ber 

Bela-

jar 
Teknik 

Bentuk 

Instru-

men 

Contoh 

Instru-

men 

Mem-

berikan 

tanggap

an 

seder-

hana 

tentang 

cerita 

anak 

yang 

di-

dengar

nya 

Mem-

berikan 

Tanggap-

an 

Mem-

berikan 

tanggap-

an 

secara 

lisan 

atau 

tertulis 

tentang 

isi 

cerita 

yang 

didengar. 

Mem-

berikan 

tanggap-

an 

sederha-

na atas 

cerita 

yang 

didengar 

1.Unjuk 

Kerja 

2.Lisan 

3.Tertulis 

Uraian Buatlah 

rangkum

an atas 

cerita 

yang 

didengar 

8x35 

menit 

 Buku 

Baha-

sa 

Indo-

nesia 

3 SD/ 

MI, 

Nu-

nung 

Yuli 

Eti, 

dkk., 

2006, 

hlm. 

100. 
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Lampiran 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

NAMA SEKOLAH        : SDN KEJAMBON 3 KOTA TEGAL 

MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA  

KELAS /SEMESTER : 3 (Tiga)/2 (Dua) 

ALOKASI WAKTU  : 2x pertemuan 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

Memahami cerita dan teks drama anak yang dilisankan 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

 Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita anak yang didengarnya 

  

III. INDIKATOR 

1. Memberikan tanggapan atas cerita yang didengar. 

2. Menceritakan kembali cerita yang dibacakan guru dalam bentuk tulisan 

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah guru membacakan cerita atau memutarkan rekaman cerita, siswa 

dapat memberikan tanggapan terhadap watak tokoh 

2. Dengan mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru atau rekaman 

cerita, siswa dapat menceritakan kembali isi cerita yang didengar dalam 

bentuk tulisan 

3. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan cerita yang telah didengar. 

Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin (discipline), tekun (diligence), 

tanggung jawab (responsibility), ketelitian (carefulness), kerjasama (cooperation), 

toleransi (tolerance ), percaya diri (confidence), keberanian (bravery). 
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V. MATERI POKOK 

1. Menanggapi cerita 

2. Menceritakan peristiwa dalam bentuk tulisan 

3. Menjawab pertanyaan 

 

VI. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Pemberian Tugas 

 

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

A.  Kegiatan Awal 

1. Mengisi daftar kelas, berdoa, mempersiapkan materi pembelajaran, model 

dan alat peraga. 

2. Memotivasi siswa untuk mengeluarkan pendapat. 

3. Apersepsi:  

a. Siapa yang pernah melihat ulat? 

b. Siapa yang pernah melihat kupu-kupu? 

B. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

1. Guru membacakan cerita yang berjudul “Ulat menjadi Kupu-kupu” 

2. Siswa mencatat isi cerita yang dibacakan guru 

3. Guru memberikan pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan cerita 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru 

5. Siswa memberikan tanggapan terhadap watak tokoh dalam cerita 

 Elaborasi 

1. Memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 



89 

 

 

 

2. Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

3. Memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

4. Memfasilitasi siswa membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik 

lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 Konfirmasi 

1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

C. Kegiatan Akhir 

1. Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan  

2. Siswa mengajukan pertanyaan sekitar materi yang belum dipahami 

3. Guru menjawab pertanyaan siswa tentang materi yang belum 

dipahami 

4. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan 

membuat ringkasan cerita yang telah dibacakan guru 

5. Guru memeriksa dan membahas pekerjaan siswa  

6. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang diajarkan 

Pertemuan II : 2x 35 menit 

A.  Kegiatan Awal 

1. Mengisi daftar kelas, berdo’a , mempersiapkan materi pembelajaran, 

model dan alat peraga. 

2. Memotivasi siswa untuk mengeluarkan pendapat. 

3. Apersepsi:  

Siapa yang pernah mendengarkan cerita? 

 

 

B. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 
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1. Guru memutarkan kaset audio yang berisikan cerita dengan judul 

“kerusakan lingkungan” 

2. Siswa mencatat isi cerita yang didengar 

3. Guru memberikan pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan 

cerita 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru 

5. Siswa memberikan tanggapan terhadap watak tokoh dalam cerita 

 Elaborasi 

1. Memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

2. Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

3. Memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

 Konfirmasi 

1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

C. Kegiatan Akhir 

1. Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan  

2. Siswa mengajukan pertanyaan sekitar materi yang belum dipahami 

3. Guru menjawab pertanyaan siswa tentang materi yang belum 

dipahami 

4. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan 

membuat ringkasan cerita yang telah dibacakan guru 

5. Guru memeriksa dan membahas pekerjaan siswa  

6. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang diajarkan 

VIII. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

A. Sumber Belajar : 

1. Buku Bahasa Indonesia 

2. Kamus Bahasa Indonesia 
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3.  Pedoman EYD 

4.  Media elektronik 

B. Alat Peraga: 

1. Teks cerita ulat menjadi kupu-kupu 

2. Kaset audio/ tape recorder 

 

IX. PENILAIAN 

1. Penilaian dilaksanakan selama proses pembelajaran. 

2. Jenis tes : tertulis 

3. Bentuk Tes : Uraian      

 

 Tegal, 9 Mei 2011 

Mengetahui,       

Kepala Sekolah Guru Kelas III 

 

  

 

H.  WACHIDIN, S.Pd FITHRO CHAWA 

NIP 19550525 197912 1 003 NIM 1402407122 
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TEKS CERITA 

Pertemuan I Siklus I 

Ulat Menjadi Kupu-kupu 

 

Dahulu kala di sebuah taman kecil, hiduplah sekumpulan ulat, dan 

beberapa bunga (sepatu dan mawar). Pada awalnya mereka semua bersahabat. 

Namun suatu hari bunga mawar merasa marah karena daunnya dimakan terus 

menerus oleh ulat. Ulat merasa sedih sebab kalau tidak memakan daun bunga ulat 

akan mati karena kelaparan. Ternyata bunga sepatu berbaik hati menolong ulat 

untuk merelakan daunnya agar dimakan oleh ulat. Akhirnya bunga mawarlah yang 

paling indah karena daunnya tidak rusak dimakan oleh ulat.  

Suatu ketika, seorang manusia mendatangi taman itu. Manusia itu akan 

memetik bunga yang indah untuk menjadi hiasan di rumahnya. Awalnya manusia 

akan memetik bunga sepatu, namun karena daun bunga sepatu sudah berlubang 

karena dimakan oleh ulat, manusia itu akhirnya mengambil bunga mawar. 

Kemudian manusia hanya mengambil tiga bunga mawar. Bunga mawar bersedih 

karena ia kehilangan temannya. Akhirnya bunga mawar  menyadari 

kesombongannya. Bunga mawar meminta ulat agar memakan daunnya.  

Beberapa hari berlalu, setelah ulat memakan daun-daun bunga mawar dan 

bunga sepatu, mereka bersepuluh berubah menjadi kepompong. Dalam beberapa 

minggu kepompong itu menetas dan ulat-ulat itu berubah menjadi kupu-kupu 

yang sangat indah. Kami akan membalas jasa kalian.” Sepuluh kupu-kupu itu 

menolong bunga menyebarkan benihnya. Mereka menggunakan kemampuan 

terbangnya untuk menyebarkan benih-benih bunga mawar dan bunga sepatu 

secara merata di taman itu. Bunga-bunga sangat berterimakasih kepada kupu-

kupu. Kini kupu-kupu tidak lagi mendapatkan daun dari bunga, tetapi madu yang 

sangat manis dan lebih enak daripada daun.  
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TEKS CERITA 

Pertemuan II siklus I 

Petani yang Bijaksana 

 

Pagi yang sangat cerah pak tani pergi ke sawah. Pak tani sedang mencari 

makan untuk kerbaunya. Setelah pak tani tiba di sebuah ladang yang banyak 

rumputnya, pak tani gembira dan kerbaunya segera memakan rumput-rumput di 

ladang. Tiba-tiba datanglah seekor harimau, ia lapar dan ingin memakan kerbau 

milik pak tani. Pak tani kebingunggan karena kalau kerbaunya dimakan maka 

tidak ada kerbau yang membajak sawahnya. Akhirnya pak tani menjanjikan 

bahwa pak tani akan membawa kerbau yang paling gemuk agar harimau senang.  

Pak tani bergegas pulang ke rumah, ia menceritakan kejadian di ladang 

pada bu tani. Dengan berani bu tani pergi ke ladang tempat harimau berada 

dengan membawa seekor sapi. Kemudian dengan kecerdikan bu tani, ia berteriak 

bahwa ia adalah seorang pendekar yang sudah memakan lima ekor harimau. 

Karena ketakutan harimau terus bersembunyi. Akhirnya bu tani pulang ke rumah.  

Setelah lama harimau bersembunyi datanglah serigala. Kemudian 

harimau keluar dari tempat sembunyinya dan memberitahu kepada serigala agar 

berhati-hati dengan ibu petani itu. Karena penasaran serigala mengajak harimau 

untuk menemui bu tani. Karena masih merasa takut, harimau meminta agar 

ekornya diikat dengan ekor serigala. Agar ketika mereka lari ketakutan harimau 

tidak ditinggal oleh serigala. Kemudian mereka dating ke rumah bu tani. Bu tani 

terkaget karena harimau masih saja ingin memakan kerbaunya, dengan kecerdikan 

bu tani, ia mengucapkan terima kasih kepada serigala yang telah membawa 

harimau untuk dimakan bu tani. Sang harimaupun marah dan menggigit serigala. 

Akhirnya serigala mati, sedangkan harimau terjatuh karena lari menjauhi bu tani 

dan kepala harimau terbentur batu dan akhirnya mati. Dengan kecerdikan bu tani 

maka kerbau dan sapinya tetap hidup dan tetap dapat membajak sawahnya.  
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LEMBAR PENGAMATAN 

 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

A B C D E 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

dst 

      

Rata-rata      

 

Keterangan : 

 Aspek yang dinilai Skor penilaian 

 A : keaktifan  

 B : bekerjasama 4 : baik 

 C : keberanian 3 : cukup 

 D : ketepatan menjawab 2 : kurang 

 E : sikap 1 : kurang sekali 
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PENILAIAN HASIL BELAJAR KETERAMPILAN MENYIMAK 

No Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

Hasil Tes= 

100x
alskormaksim

hanskorperole
 

A B C D E F G 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

dst

. 

         

 

Keterangan: 

A : Pemahaman isi teks 

B : Pemahaman detil isi teks 

C : Ketepatan organisasi teks 

D : Ketepatan diksi 

E : Ketepatan struktur kalimat 

F : Ejaan dan tata tulis 

G : Kebermaknaan penuturan 

Skala penilaian: 

6 : kurang sekali, tidak ada unsur yang benar 

7 : kurang, ada sedikit unsur yang benar 

8 : sedang, jumlah unsur benar dan salah kurang lebih seimbang 

9 : baik, ketepatan tinggi dengan sedikit kesalahan 

10 : baik sekali, tepat sekali, tanpa atau hampir tanpa kesalahan 

 

Kategori Penilaian: 

No    Rentang Nilai Skor kategori 

1. 85-100 Sangat Baik 

2. 75-84 Baik 

3. 65-74 Cukup 

4. 0-64 Kurang 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

Pertemuan I (Siklus I) 

 

 

 Nama : 

 Kelas : 

 No. absen : 

 

Uraikanlah secara singkat isi cerita yang berjudul “Ulat menjadi Kupu-kupu” 

(minimal 5 kalimat)! 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

Pertemuan II (Siklus I) 

 

 Nama : 

 Kelas : 

 No. absen : 

 

Uraikanlah secara singkat isi cerita yang berjudul “Petani yang Bijaksana” 

(minimal 5 kalimat)! 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

NAMA SEKOLAH        : SDN KEJAMBON 3 KOTA TEGAL 

MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA  

KELAS /SEMESTER : 3 (Tiga)/2 (Dua) 

ALOKASI WAKTU  : 2x pertemuan 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

Memahami cerita dan teks drama anak yang dilisankan 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

 Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita anak yang didengarnya 

  

III. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

1. Memberikan tanggapan atas cerita yang didengar. 

2. Menceritakan kembali cerita yang dibacakan guru dalam bentuk tulisan 

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah guru membacakan cerita atau memutarkan rekaman cerita, siswa 

dapat memberikan tanggapan terhadap watak tokoh 

2. Dengan mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru atau rekaman 

cerita, siswa dapat menceritakan kembali isi cerita yang didengar dalam 

bentuk tulisan 

3. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan cerita yang telah didengar. 

 

Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin (discipline), tekun (diligence), 

tanggung jawab (responsibility), ketelitian (carefulness), kerjasama (cooperation), 

toleransi (tolerance ), percaya diri (confidence), keberanian (bravery). 
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V. MATERI POKOK 

1. Menanggapi cerita 

2. Menceritakan peristiwa dalam bentuk tulisan 

3. Menjawab pertanyaan 

 

VI. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Pemberian Tugas 

 

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

A.  Kegiatan Awal 

1. Mengisi daftar kelas, berdoa, mempersiapkan materi pembelajaran, model 

dan alat peraga. 

2. Memotivasi siswa untuk mengeluarkan pendapat. 

3. Apersepsi:  

a. Siapa yang memiliki burung peliharaan? 

b. Siapa yang pernah melihat burung gagak? 

B. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

1. Guru membacakan cerita yang berjudul “Tujuh Burung Gagak” 

2. Siswa mencatat isi cerita yang dibacakan guru 

3. Guru memberikan pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan 

cerita 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru 

5. Siswa memberikan tanggapan terhadap watak tokoh dalam cerita 

 Elaborasi 
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1. Guru memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas dan diskusi 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 

tertulis; 

2. Guru memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

3. Guru memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

4. Guru memfasilitasi siswa membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

kelompok; 

 Konfirmasi 

1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

C. Kegiatan Akhir 

1. Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan  

2. Siswa mengajukan pertanyaan sekitar materi yang belum dipahami 

3. Guru menjawab pertanyaan siswa tentang materi yang belum 

dipahami 

4. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan 

membuat ringkasan cerita yang telah dibacakan guru 

5. Guru memeriksa dan membahas pekerjaan siswa  

6. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang diajarkan 

Pertemuan II : 2x 35 menit 

A.  Kegiatan Awal 

1. Mengisi daftar kelas, berdo’a , mempersiapkan materi pembelajaran, 

model dan alat peraga. 

2. Meminta siswa untuk menyiapkan alat tulis. 

3. Apersepsi:  

a. Siapa yang pernah mendengarkan cerita? 

b. Siapa yang pernah melihat banjir? 
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B. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

1. Guru memutarkan kaset audio yang berisikan cerita dengan judul 

“kerusakan lingkungan” 

2. Siswa mencatat isi cerita yang didengar 

3. Guru memberikan pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan 

cerita 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru 

5. Siswa memberikan tanggapan terhadap watak tokoh dalam cerita 

 Elaborasi 

1. Guru memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas dan diskusi untuk 

memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

2. Guru memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

3. Guru memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

 Konfirmasi 

1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

C. Kegiatan Akhir 

1. Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan  

2. Siswa mengajukan pertanyaan sekitar materi yang belum dipahami 

3. Guru menjawab pertanyaan siswa tentang materi yang belum 

dipahami 

4. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan 

membuat ringkasan cerita yang telah didengarkan  

5. Guru memeriksa dan membahas pekerjaan siswa  

6. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang diajarkan 
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VIII. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

A. Sumber Belajar : 

1. Buku Bahasa Indonesia 

2.  Media elektronik 

B. Alat Peraga: 

1. Teks cerita Tujuh Burung Gagak 

2. Kaset audio Petani yang Bijaksana 

 

IX. PENILAIAN 

1. Penilaian dilaksanakan selama proses pembelajaran      

2. Jenis tes : tertulis 

3. Bentuk tes : Uraian 

 

 Tegal, 12 Mei 2011 

Mengetahui,       

Kepala Sekolah Guru Kelas III 

 

  

 

H.  WACHIDIN, S.Pd FITHRO CHAWA 

NIP 19550525 197912 1 003 NIM 1402407122 
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Teks Cerita 

Pertemuan 1 siklus II 

Tujuh Burung Gagak 

 

Dahulu, ada seorang pasangan suami istri yang memiliki tujuh orang 

anak laki-laki, dan sangat ingin memiliki anak perempuan. Setelah beberapa tahun 

berlalu akhirnya pasangan suami istri itu memiliki anak perempuan, tetapi anak 

perempuan itu sakit-sakitan. Seorang tabib menyuruh ayah anak perempuan itu 

agar mengambil air yang ada pada suatu sumur untuk memandikan anak 

perempuan itu agar memperoleh berkah dan kesehatan. Sang ayah lalu menyuruh 

anak laki-lakinya untuk mengambil air dari sumur tersebut. Setelah sampai di 

sumur, semua kendi yang berisi air jatuh ke sumur. Ketujuh anak laki-laki tersebut 

hanya terdiam dan tidak tahu harus melakukan sesuatu dan tak satupun dari 

mereka berani untuk pulang kerumahnya.  

Karena marah, ayah berkata "Saya berharap anak laki-lakiku semua 

berubah menjadi burung gagak. Seketika itu ketujuh anak lelakinya menjadi 

burung gagak. Sang Ayah menjadi sangat menyesal. Tetapi walaupun kehilangan 

tujuh orang anak laki-lakinya, mereka berbahagia karena anak perempuannya 

sehat dan cantik. Setelah gadis itu tumbuh dewasa, ia baru mengetahui bahwa ia 

memiliki tujuh saudara, dan mereka menjadi burung gagak karenanya. Gadis itu 

menjadi sangat sedih dan bertekad untuk mencari ketujuh saudaranya secara 

diam-diam.  

Gadis tersebut berjalan terus, terus sampai ke ujung dunia. Saat bintang 

fajar muncul, bintang tersebut memberikan dia sebuah tulang ayam sebagai kunci 

untuk membuka gunung yang terbuat dari gelas dan di dalamnya ada tujuh burung 

gagak. Ketika dia telah tiba di gunung tersebut, dia baru sadar bahwa tulang untuk 

membuka kunci gerbang gunung telah hilang. Karena dia berharap untuk 

menolong ketujuh saudaranya, maka sang Gadis lalu mengambil sebilah pisau, 

memotong jari kelingkingnya dan meletakkannya di depan pintu gerbang. Pintu 

tersebut kemudian terbuka dan sang Gadis dapat masuk kedalam,  seorang kerdil 

menemuinya dan bertanya kepadanya, "Anakku, apa yang kamu cari?" "Saya 

mencari tujuh saudaraku, tujuh burung gagak," balas sang Gadis. Lalu orang 
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kerdil tersebut menyiapkan makan siang pada tujuh piring kecil untuk ketujuh 

saudara laki-laki sang Gadis yang telah menjadi burung gagak. Karena lapar, sang 

Gadis mengambil dan memakan sedikit makanan yang ada pada tiap-tiap piring 

dan minum sedikit dari tiap-tiap gelas kecil yang ada. Tetapi pada gelas yang 

terakhir, dia menjatuhkan cincin milik orangtuanya yang dibawa bersamanya. Saat 

ketujuh burung gagak akan mulai makan, mereka menyadari bahwa seseorang 

telah memakan sedikit makanan dari piring mereka. Saat burung gagak yang 

terakhir minum dari gelasnya, sebuah cincin masuk ke mulutnya dan ketika 

burung tersebut memperhatikan cincin tersebut, burung gagak tersebut berkata, 

"Diberkatilah kita, saudara perempuan kita yang tersayang mungkin ada disini, 

inilah saatnya kita bisa terbebas dari kutukan." Sang Gadis yang berdiri di 

belakang pintu mendengar perkataan mereka, akhirnya maju kedepan dan saat itu 

pula, ketujuh burung gagak berubah kembali menjadi manusia. Mereka akhirnya 

berpelukan dan pulang bersama ke rumah mereka dengan bahagia. 
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TEKS CERITA 

Pertemuan II 

Kerusakan Lingkungan 

 

Sekarang ini banyak wabah penyakit, misalnya demam berdarah dan 

banjir. Itu semua disebabkan karena lingkungan yang sudah rusak, salah satu 

akibatnya kualitas udara bersih menjadi menurun. Udara yang terbebas dari polusi 

sangat sulit didapatkan. Begitu dekat hubungan udara dengan penyakit, contohnya 

kalau kita makan dengan tangan yang kotor kita bisa sakit perut dan ketika kita 

menghirup udara yang tidak bersih maka dampaknya buruk bagi kesehatan kita.  

Wabah penyakit tidak akan ada kalau manusia membersihkan 

lingkungan, menanam pohon agar lingkungan menjadi hijau dan udara menjadi 

segar. Dengan begitu maka akan tersedia oksigen yang cukup sehingga 

masyarakat terhindar dari penyakit. Jadi, kita semua harus melakukan kerja bakti 

dan peduli pada lingkungan sebelum terlambat. Setiap manusia membutuhkan 

udara bersih yang disebut oksigen, sedangkan yang dikeluarkan adalah 

karbondioksida. Karbon dioksida sangat berbahaya jika dihirup oleh manusia. 

Karbondioksida berasal dari asap kendaraan bermotor, asap-asap pabrik, dan 

pembakaran hutan besar-besaran.. Apabila kendaraan bermotor bertambah terus 

maka bertambah pula karbondioksida yang berbahaya. Selain itu apabila terjadi 

pembakaran hutan besar-besaran maka akibatnya akan mengotori udara dan 

berkurangnya jumlah pohon, padahal pohon berfungsi menghasilkan oksigen.  
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LEMBAR PENGAMATAN 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

A B C D E 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

dst 

      

Rata-rata      

 

 

Keterangan : 

 Aspek yang dinilai Skor penilaian 

 A : keaktifan  

 B : bekerjasama 4 : baik 

 C : keberanian 3 : cukup 

 D : ketepatan menjawab 2 : kurang 

 E : sikap 1 : kurang sekali 
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PENILAIAN HASIL BELAJAR KETERAMPILAN MENYIMAK 

No Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

Hasil Tes= 

100x
alskormaksim

hanskorperole
 

A B C D E F G 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

dst

. 

         

Keterangan: 

A : Pemahaman isi teks 

B : Pemahaman detil isi teks 

C : Ketepatan organisasi teks 

D : Ketepatan diksi 

E : Ketepatan struktur kalimat 

F : Ejaan dan tata tulis 

G : Kebermaknaan penuturan 

Skala penilaian: 

1 : kurang sekali, tidak ada unsur yang benar 

2 : kurang, ada sedikit unsur yang benar 

3 : sedang, jumlah unsur benar dan salah kurang lebih seimbang 

4 : baik, ketepatan tinggi dengan sedikit kesalahan 

5 : baik sekali, tepat sekali, tanpa atau hampir tanpa kesalahan 
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Kategori Penilaian: 

 

No Rentang Nilai Skor kategori 

1. 85-100 Sangat Baik 

2. 70-84 Baik 

3. 56-70 Cukup 

4. < 55 Rendah 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 

Pertemuan I (siklus II) 

 

 

 Nama : 

 Kelas : 

 No. absen : 

 

Uraikanlah secara singkat isi cerita yang berjudul “Tujuh Burung Gagak” minimal 

5 kalimat)! 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

Pertemuan II (siklus II) 

 

 Nama : 

 Kelas : 

 No. absen : 

 

Uraikanlah secara singkat isi cerita yang berjudul “Kerusakan Lingkungan” 

(minimal 5 kalimat)! 
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Lampiran 5 

Kategori Penilaian Keterampilan Menyimak 

No Rentang Nilai Skor kategori 

1. 85-100 Sangat Baik 

2. 75-84 Baik 

3. 65-74 Cukup 

4. 0-64 Kurang 
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Lampiran 6 

Hasil Belajar Pratindakan 

No Nama Nilai 

1. Moh. Ghozali 43 (Tidak Tuntas) 

2. Moh. Maulana 48 (Tidak Tuntas) 

3. Abdul Wahab 69 (Tuntas) 

4. Akhmad Almas Alfarisy 69 (Tuntas) 

5. Andri Setiani 60 (Tidak Tuntas) 

6. Ardiansyah Faqih 51 (Tidak Tuntas) 

7. Daffa Aditya Pratama 43 (Tidak Tuntas) 

8. Dinda Yosi Safitri 77 (Tuntas) 

9. Diva Salsabila 74 (Tuntas) 

10. Ferdiyan Tri Setiawan 48 (Tidak Tuntas) 

11. Hesti Purnama Sari 63 (Tidak Tuntas) 

12. Iqbal Sholahudin 51 (Tidak Tuntas) 

13. Izatul Millah 77 (Tuntas) 

14. M. Ibnu Afan 77 (Tuntas) 

15. Muhammad Firman 63 (Tidak Tuntas) 

16. Nasya Felika Alisa.P. 63 (Tidak Tuntas) 

17. Nilam Cahya 60 (Tidak Tuntas) 

18. Nindy Amalia 68 (Tuntas) 

19. Nur Amaliyah Hasanah 77 (Tuntas) 

20. Nur Tasya Roful Umah 69 (Tuntas) 

21. Putri Ayu Setianingsih 60 (Tidak Tuntas) 

22. Raditya Ardiansyah 51 (Tidak Tuntas) 

23. Ragil Bagas Saputra 51 (Tidak Tuntas) 

24. Rifki Yulianto 60 (Tidak Tuntas) 

25. Riski Septiana 66 (Tidak Tuntas) 

26. Sabrina Septiana 66 (Tidak Tuntas) 

27. Wahyu Arif Wiranata.K. 66 (Tidak Tuntas) 

28. Zahrotul Khusna 77 (Tuntas) 

29. Nur Cita Amrina R 83 (Tuntas) 

30. Ikhsania Rifda R 77 (Tuntas) 

31. Bagas Hermansyah 51 (Tidak Tuntas) 
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Lampiran 7 

Hasil Belajar Siklus I 

No Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

Nilai = 

100x
alskormaksim

hanskorperole
 

A B C D E F G 

1. Moh. Ghozali 2 2 3 2 2 2 2 43 (Tidak Tuntas) 

2. Moh. Maulana 2 2 4 2 2 3 2 48 (Tidak Tuntas) 

3. Abdul Wahab 4 4 4 3 4 3 4 74 (Tuntas) 

4. Akhmad Almas l 4 4 4 3 4 4 3 74 (Tuntas) 

5. Andri Setiani 4 4 3 3 3 4 3 69 (Tuntas) 

6. Ardiansyah Faqih 4 3 3 3 3 2 3 60 (Tidak Tuntas) 

7. Daffa Aditya P 2 2 2 2 2 3 2 43 (Tidak Tuntas) 

8. Dinda Yosy S 5 4 5 4 4 4 4 86 (Tuntas) 

9. Diva Salsabila 4 4 4 3 3 5 4 77 (Tuntas) 

10. Ferdiyan Tri S 4 4 4 3 4 2 3 57 (Tidak Tuntas) 

11. Hesti Purnama S 4 4 4 3 4 2 3 68 (Tuntas) 

12. Iqbal Sholahudin 4 4 2 3 2 4 3 60 (Tidak Tuntas) 

13. Izatul Millah 4 3 4 3 3 3 4 80 (Tuntas) 

14. M. Ibnu Afan  5 2 4 3 4 5 4 83 (Tuntas) 

15. Muhamad Firman 4 4 4 3 4 2 3 68 (Tuntas) 

16. Nasya Felika A.P 4 3 4 3 3 2 3 63 (Tidak Tuntas) 

17. Nilam Cahya 2 2 2 2 2 2 2 40 (Tidak Tuntas) 

18. Nindy Amalia 4 4 4 3 4 2 3 68 (Tuntas) 

19. Nur Amaliyah H 4 4 4 4 5 5 5 88 (Tuntas) 

20. Nur Tasya R.U 5 4 4 4 3 5 4 83 (Tuntas) 

21. Putri Ayu S 4 3 4 3 3 3 4 69 (Tuntas) 

22. Raditya .A 4 4 4 3 4 2 3 68 (Tuntas) 

23. Ragil Bagas.S 3 3 2 2 3 3 2 51 (Tidak Tuntas) 

24. Rifki Yuliyanto 3 2 3 4 4 3 2 60 (Tidak Tuntas) 

25. Riski Septiani 4 4 4 3 4 2 3 68 (Tuntas) 

26. Sabrina Septiana 4 4 4 3 4 2 3 68 (Tuntas) 

27. Wahyu Arif W.K 3 3 3 3 4 4 3 66 (Tidak Tuntas) 

28. Zahrotul Khusna 5 4 5 4 4 5 4 88 (Tuntas) 

29. Nur Cita A.R 4 4 4 4 4 5 5 83 (Tuntas) 

30. Ikhsania Rifda.R 4 4 4 4 4 5 5 85 (Tuntas) 

31. Bagas H  3 3 2 2 3 3 2 51 (Tidak Tuntas) 

 

 

Keterangan: 

A : Pemahaman isi teks 

B : Pemahaman detil isi teks 

C : Ketepatan organisasi teks 

D : Ketepatan diksi 

E : Ketepatan struktur kalimat 

F : Ejaan dan tata tulis 

G : Kebermaknaan penuturan 

Skala penilaian: 

1 : kurang sekali, tidak ada unsur yang benar 

2 : kurang, ada sedikit unsur yang benar 

3 : sedang, jumlah unsur benar dan salah kurang lebih seimbang 

4 : baik, ketepatan tinggi dengan sedikit kesalahan 

5 : baik sekali, tepat sekali, tanpa atau hampir tanpa kesalahan 
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Lampiran 8  

Hasil Belajar Siklus II 

No Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

Nilai = 

100x
alskormaksim

hanskorperole
 

A B C D E F G 

1. Moh. Ghozali 2 2 3 2 3 4 2 51 (Tidak Tuntas) 

2. Moh. Maulana 4 4 3 3 3 3 4 69 (Tuntas) 

3. Abdul Wahab 4 4 3 3 3 4 3 69 (Tuntas) 

4. Akhmad Almas l 3 3 4 3 4 4 4 71 (Tuntas) 

5. Andri Setiani 5 5 4 4 3 3 3 78 (Tuntas) 

6. Ardiansyah Faqih 4 3 4 2 3 2 3 60 (Tidak Tuntas) 

7. Daffa Aditya P 3 3 3 2 2 3 2 51 (Tidak Tuntas) 

8. Dinda Yosy S 5 5 4 5 4 4 4 91 (Tuntas) 

9. Diva Salsabila 4 3 4 4 3 5 4 74 (Tuntas) 

10. Ferdiyan Tri S 4 4 3 5 3 2 3 69 (Tuntas) 

11. Hesti Purnama S 4 4 3 5 3 2 3 69 (Tuntas) 

12. Iqbal Sholahudin 3 3 3 2 3 2 3 54 (Tidak Tuntas) 

13. Izatul Millah 4 3 4 4 4 4 3 80 (Tuntas) 

14. M. Ibnu Afan  4 4 4 4 4 4 4 80 (Tuntas) 

15. Muhamad Firman 4 4 4 3 3 2 4 69 (Tuntas) 

16. Nasya Felika A.P 4 5 4 3 4 4 4 80 (Tuntas) 

17. Nilam Cahya 3 3 3 2 2 2 3 51 (Tidak Tuntas) 

18. Nindy Amalia 4 4 3 5 3 2 3 69 (Tuntas) 

19. Nur Amaliyah H 4 4 5 5 4 5 5 91 (Tuntas) 

20. Nur Tasya R.U 5 5 4 3 4 4 4 83 (Tuntas) 

21. Putri Ayu S 5 5 4 4 4 4 4 86 (Tuntas) 

22. Raditya .A 4 3 4 4 3 3 4 71 (Tuntas) 

23. Ragil Bagas.S 3 3 3 2 2 3 2 51 (Tidak Tuntas) 

24. Rifki Yuliyanto 4 4 3 3 4 3 3 69 (Tuntas) 

25. Riski Septiani 5 5 4 4 3 3 3 78 (Tuntas) 

26. Sabrina Septiana 4 3 4 4 3 4 4 74 (Tuntas) 

27. Wahyu Arif W.K 4 3 4 4 3 3 4 71 (Tuntas) 

28. Zahrotul Khusna 5 5 4 5 5 5 4 94 (Tuntas) 

29. Nur Cita A.R 4 4 4 4 5 4 4 82 (Tuntas) 

30. Ikhsania Rifda.R 5 5 4 5 4 5 4 91 (Tuntas) 

31. Bagas H  4 4 3 3 4 3 3 69 (Tuntas) 

 

Keterangan: 

A : Pemahaman isi teks 

B : Pemahaman detil isi teks 

C : Ketepatan organisasi teks 

D : Ketepatan diksi 

E : Ketepatan struktur kalimat 

F : Ejaan dan tata tulis 

G : Kebermaknaan penuturan 

 

Skala penilaian: 

1 : kurang sekali, tidak ada unsur yang benar 

2 : kurang, ada sedikit unsur yang benar 

3 : sedang, jumlah unsur benar dan salah kurang lebih seimbang 

4 : baik, ketepatan tinggi dengan sedikit kesalahan 

5 : baik sekali, tepat sekali, tanpa atau hampir tanpa kesalahan 
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Lampiran 9 

Peningkatan Hasil Belajar Keseluruhan 

No Nama Siswa Pratindakan Siklus I Siklus II 

1. Moh. Ghozali 43 (Tidak Tuntas) 43 (Tidak Tuntas) 51 (Tidak Tuntas) 

2. Moh. Maulana 48 (Tidak Tuntas) 48 (Tidak Tuntas) 69 (Tuntas) 

3. Abdul Wahab 69 (Tuntas) 74 (Tuntas) 69 (Tuntas) 

4. Akhmad.A.I 69 (Tuntas) 74 (Tuntas) 71 (Tuntas) 

5. Andri.S 60 (Tidak Tuntas) 69 (Tuntas) 78 (Tuntas) 

6. Ardiansyah.F 51 (Tidak Tuntas) 60 (Tidak Tuntas) 60 (Tidak Tuntas) 

7. Daffa.A.P 43 (Tidak Tuntas) 43 (Tidak Tuntas) 51 (Tidak Tuntas) 

8. Dinda.Y.S 77 (Tuntas) 86 (Tuntas) 91 (Tuntas) 

9. Diva Salsabila 74 (Tuntas) 77 (Tuntas) 74 (Tuntas) 

10. Ferdiyan Tri.S 48 (Tidak Tuntas) 57 (Tidak Tuntas) 69 (Tuntas) 

11. Hesti Purnama 63 (Tidak Tuntas) 68 (Tuntas) 69 (Tuntas) 

12. Iqbal.S 51 (Tidak Tuntas) 60 (Tidak Tuntas) 54 (Tidak Tuntas) 

13. Izatul.M 77 (Tuntas) 80 (Tuntas) 80 (Tuntas) 

14. M.Ibnu.A 77 (Tuntas) 83 (Tuntas) 80 (Tuntas) 

15. Muh.Firman 63 (Tidak Tuntas) 68 (Tuntas) 69 (Tuntas) 

16. Nasya Felika.A 63 (Tidak Tuntas) 63 (Tidak Tuntas) 80 (Tuntas) 

17. Nilam Cahya 60 (Tidak Tuntas) 40 (Tidak Tuntas) 51 (Tidak Tuntas) 

18. Nindy Amalia 68 (Tuntas) 68 (Tuntas) 69 (Tuntas) 

19. Nur Amaliah 77 (Tuntas) 88 (Tuntas) 91 (Tuntas) 

20. Nur Tasya.R.U 69 (Tuntas) 83 (Tuntas) 83 (Tuntas) 

21. Putri Ayu.S 60 (Tidak Tuntas) 69 (Tuntas) 86 (Tuntas) 

22. Raditya.A 51 (Tidak Tuntas) 68 (Tuntas) 71 (Tuntas) 

23. Ragil Bagas.S 51 (Tidak Tuntas) 51 (Tidak Tuntas) 51 (Tidak Tuntas) 

24. Rifki.Y 60 (Tidak Tuntas) 60 (Tidak Tuntas) 69 (Tuntas) 

25. Riski Septiani 66 (Tidak Tuntas) 68 (Tuntas) 78 (Tuntas) 

26. Sabrina.S 66 (Tidak Tuntas) 68 (Tuntas) 74 (Tuntas) 

27. Wahyu Arif 66 (Tidak Tuntas) 66 (Tidak Tuntas) 71 (Tuntas) 

28. Zahrotul.K 77 (Tuntas) 88 (Tuntas) 94 (Tuntas) 

29. Nur Cita.A.R 83 (Tuntas) 83 (Tuntas) 82 (Tuntas) 

30. Ikhsania.R.R 77 (Tuntas) 85 (Tuntas) 91 (Tuntas) 

31. Bagas.H 51 (Tidak Tuntas) 51 (Tidak Tuntas) 69 (Tuntas) 
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Lampiran 10 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

SIKLUS I 

Pertemuan I 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

A B C D E 
1. Mohamad Ghozali 2 4 2 3 2 
2. Moh. Maulana 3 4 3 3 2 
3. Abdul Wahab 2 3 3 2 3 
4. Akhmad Almas lfarisy 2 4 4 2 3 
5. Andri Setiani 3 3 3 3 4 
6. Ardiansyah Faqih 3 3 3 4 3 
7. Daffa Aditya Pratama 2 4 3 2 2 
8. Dinda Yosy Safitri 4 4 4 4 4 
9. Diva Salsabila 4 3 4 4 4 
10. Ferdiyan Tri Setiawan 3 4 2 3 3 
11. Hesti Purnama Sari 4 3 3 4 4 
12. Iqbal Sholahudin 2 2 2 2 3 
13. Izatul Millah 4 4 4 4 4 
14. M. Ibnu Afan 4 4 4 4 4 
15. Muhamad Firman 4 4 3 4 2 
16. Nasya Felika Alisa Putri 4 4 3 4 4 
17. Nilam Cahya 3 3 3 3 2 
18. Nindy Amalia 4 3 3 4 4 
19. Nur Amaliyah Hasanah 4 4 4 4 4 
20. Nur Tasya Roful Umah 4 4 4 4 4 
21. Putri Ayu Setianingsih 4 4 2 4 3 
22. Raditya Ardiansyah 4 4 3 4 2 
23. Ragil Bagas Saputra 3 2 3 3 2 
24. Rifki Yuliyanto 3 3 2 4 3 
25. Riski Septiani 4 4 4 4 3 
26. Sabrina Septiana 3 3 2 4 3 
27. Wahyu Arif Wiranata Kusuma 4 4 3 4 3 
28. Zahrotul Khusna 4 4 4 4 4 
29. Nur Cita Amrina Rosyada 4 4 4 4 4 
30. Ikhsania Rifda Ramadian 4 4 4 4 4 
31. Bagas Hermansyah 4 4 2 4 3 

Nilai Rata-rata 3,1 3,6 3,1 3,2 3,1 

 

Keterangan : 

 Aspek yang dinilai Skor penilaian 

 A : keaktifan  

 B : bekerjasama 4 : baik 

 C : keberanian 3 : cukup 

 D : ketepatan menjawab 2 : kurang 

 E : sikap 1 : kurang sekali 
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Lampiran 11 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

SIKLUS I 

Pertemuan 2 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

A B C D E 

1. Mohamad Ghozali 3 3 3 3 3 

2. Moh. Maulana 3 3 3 3 3 

3. Abdul Wahab 2 2 2 4 2 

4. Akhmad Almas lfarisy 2 3 2 4 3 

5. Andri Setiani 3 4 3 3 2 

6. Ardiansyah Faqih 4 4 4 3 4 

7. Daffa Aditya Pratama 2 3 2 2 2 

8. Dinda Yosy Safitri 4 4 4 4 4 

9. Diva Salsabila 4 4 4 4 4 

10. Ferdiyan Tri Setiawan 3 4 3 3 3 

11. Hesti Purnama Sari 4 4 4 3 4 

12. Iqbal Sholahudin 2 3 2 3 2 

13. Izatul Millah 4 4 4 4 4 

14. M. Ibnu Afan  4 4 4 4 4 

15. Muhamad Firman 4 4 4 3 4 

16. Nasya Felika Alisa Putri 4 4 4 4 4 

17. Nilam Cahya 3 3 3 3 3 

18. Nindy Amalia 4 3 4 3 4 

19. Nur Amaliyah Hasanah 4 4 4 4 4 

20. Nur Tasya Roful Umah 4 4 4 4 4 

21. Putri Ayu Setianingsih 4 4 4 4 4 

22. Raditya Ardiansyah 4 4 4 4 4 

23. Ragil Bagas Saputra 3 4 3 2 3 

24. Rifki Yuliyanto 4 3 4 3 4 

25. Riski Septiani 4 3 4 3 4 

26. Sabrina Septiana 4 4 4 4 4 

27. Wahyu Arif Wiranata 

Kusuma 
4 4 4 3 4 

28. Zahrotul Khusna 4 4 4 4 4 

29. Nur Cita Amrina Rosyada 4 4 4 4 4 

30. Ikhsania Rifda Ramadian  4 4 4 4 4 

31. Bagas Hermansyah  4 3 4 2 4 

Nilai Rata-rata 3,2 3,6 3,2 3,4 3,2 

Keterangan : 

 Aspek yang dinilai Skor penilaian 

 A : keaktifan  

 B : bekerjasama 4 : baik 

 C : keberanian 3 : cukup 

 D : ketepatan menjawab 2 : kurang 

 E : sikap 1 : kurang sekali 
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Lampiran 12 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

SIKLUS II 

Pertemuan 1 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

A B C D E 

1. Mohamad Ghozali 3 3 3 3 3 

2. Moh. Maulana 3 3 3 3 3 

3. Abdul Wahab 2 2 2 4 3 

4. Akhmad Almas lfarisy 2 3 3 4 3 

5. Andri Setiani 3 4 3 3 4 

6. Ardiansyah Faqih 4 4 4 3 4 

7. Daffa Aditya Pratama 2 3 2 2 3 

8. Dinda Yosy Safitri 4 4 4 4 4 

9. Diva Salsabila 4 4 4 4 4 

10. Ferdiyan Tri Setiawan 3 4 3 3 3 

11. Hesti Purnama Sari 4 4 4 3 3 

12. Iqbal Sholahudin 2 3 2 2 2 

13. Izatul Millah 4 4 4 4 4 

14. M. Ibnu Afan  4 4 4 4 4 

15. Muhamad Firman 4 4 4 3 3 

16. Nasya Felika Alisa Putri 4 4 4 4 4 

17. Nilam Cahya 3 3 3 3 3 

18. Nindy Amalia 4 3 4 4 4 

19. Nur Amaliyah Hasanah 4 4 4 4 4 

20. Nur Tasya Roful Umah 4 4 4 4 4 

21. Putri Ayu Setianingsih 4 4 4 4 4 

22. Raditya Ardiansyah 4 4 4 4 4 

23. Ragil Bagas Saputra 3 4 3 3 3 

24. Rifki Yuliyanto 4 3 4 4 4 

25. Riski Septiani 4 3 4 4 4 

26. Sabrina Septiana 4 4 4 4 4 

27. Wahyu Arif Wiranata 

Kusuma 
4 4 4 4 4 

28. Zahrotul Khusna 4 4 4 4 4 

29. Nur Cita Amrina Rosyada 4 4 4 4 4 

30. Ikhsania Rifda Ramadian  4 4 4 4 4 

31. Bagas Hermansyah  4 3 4 2 2 

Nilai Rata-rata 3,2 3,6 3,2 3,4 3,5 

Keterangan : 

 Aspek yang dinilai Skor penilaian 

 A : keaktifan  

 B : bekerjasama 4 : baik 

 C : keberanian 3 : cukup 

 D : ketepatan menjawab 2 : kurang 

 E : sikap 1 : kurang sekali 
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Lampiran 13 

Hasil Pengamatan AktivitasSiswa 

SIKLUS II 

Pertemuan 2 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

A B C D E 

1. Mohamad Ghozali 3 4 3 4 4 

2. Moh. Maulana 3 4 3 4 4 

3. Abdul Wahab 2 4 4 3 4 

4. Akhmad Almas lfarisy 3 4 4 4 4 

5. Andri Setiani 4 4 3 3 4 

6. Ardiansyah Faqih 4 4 3 3 4 

7. Daffa Aditya Pratama 3 4 2 4 4 

8. Dinda Yosy Safitri 4 4 4 4 4 

9. Diva Salsabila 4 4 4 3 4 

10. Ferdiyan Tri Setiawan 4 4 3 4 4 

11. Hesti Purnama Sari 4 4 3 3 4 

12. Iqbal Sholahudin 3 4 3 2 4 

13. Izatul Millah 4 4 4 4 4 

14. M. Ibnu Afan  4 4 4 4 4 

15. Muhamad Firman 4 4 3 4 4 

16. Nasya Felika Alisa Putri 4 4 4 4 4 

17. Nilam Cahya 3 4 3 3 4 

18. Nindy Amalia 3 4 3 3 4 

19. Nur Amaliyah Hasanah 4 4 4 4 4 

20. Nur Tasya Roful Umah 4 4 4 4 4 

21. Putri Ayu Setianingsih 4 4 4 4 4 

22. Raditya Ardiansyah 4 4 4 4 4 

23. Ragil Bagas Saputra 4 4 2 2 4 

24. Rifki Yuliyanto 3 4 3 3 4 

25. Riski Septiani 3 4 3 4 4 

26. Sabrina Septiana 4 4 4 3 4 

27. Wahyu Arif Wiranata 

Kusuma 
4 4 3 4 4 

28. Zahrotul Khusna 4 4 4 4 4 

29. Nur Cita Amrina Rosyada 4 4 4 4 4 

30. Ikhsania Rifda Ramadian  4 4 4 4 4 

31. Bagas Hermansyah  3 4 2 4 4 

Nilai Rata-rata 3,6 4 3,4 3,6 4 

Keterangan : 

 Aspek yang dinilai Skor penilaian 

 A : keaktifan  

 B : bekerjasama 4 : baik 

 C : keberanian 3 : cukup 

 D : ketepatan menjawab 2 : kurang 

 E : sikap 1 : kurang sekali 
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Lampiran 14 

 

KATEGORI PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 

 

 

Rentang Nilai Kategori 

85-100 A 

80-85 AB 

70-80 B 

65-70 BC 

60-65 C 

55-60 CD 

50-55 D 

<50 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

Lampiran 15 

Hasil Penilaian Kemampuan Guru I 

Siklus I 

LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh 

guru/calon guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yag terdapat 

dalam rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penlaian di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

  1  2 3 4 

 1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran  

  Khusus (TPK) 

 1.2 Merancang dampak pengiring 

 

   Rata-rata butir 1 = A   

 

 

 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan 

 Materi, media, dan sumber belajar 

 2.1 Mengembangkan dan mengorga- 

  nisasikan materi pelajaran 

 2.2 Menentukan dan mengembangkan  

  alat bantu pembelajaran 

1. NAMA GURU/CALON GURU    :FITHRO CHAWA 

2. NIP/NIM    :1402407122 

3. SEKOLAH TEMPAT PRAKTIK :SDN KEJAMBON 3 TEGAL 

4. KELAS    :III 

5. MATA PELAJARAN  :BAHASA INDONESIA 

6. WAKTU    : 4 x 35 menit (2 pertemuan) 

7. TANGGAL   : 9 Mei 2011 dan 12 Mei 2011 

aspek

hanskorperole
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 2.3 Memilih sumber belajar 

 

   Rata-rata butir 2 = B  

 

 

 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 3.1 Menentukan jenis kegiatan  

  pembelajaran 

 3.2 Menyusun langkah-langkah pem- 

  belajaran 

 3.3 Menentukan alokasi waktu pem- 

  belajaran 

 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi 

  siswa 

 3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

   Rata-rata butir 3 = C  

 

 

 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 4.1 Menentukan penataan ruang dan  

  fasilitas belajar 

  

 

 

 

4.2 Menentukan cara-cara peng- 

  organisasian siswa agar dapat ber- 

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
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  partisipasi dalam kegiatan pem- 

  belajaran  

   Rata-rata butir 4 = D  

 

 

 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

 5.1 Menentukan prosedur dan jenis   

  penilaian 

 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci 

   jawaban 

   Rata-rata butir 5 = E  

 

 

 

 

6. Tampilan dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran 

 6.1 Kebersihan dan kerapian 

 

 6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nilai APKG 1 = R 

R = 
kjumlahaspe

FEDCBA
x 100= 

16

..................
x 100=  

 

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
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 Pembimbing/Penguji 

 

 

 

 SRI SUCIATI WAHYUNI, A.Ma 

 NIP 19590507 197911  2 007 
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Lampiran 16 

 Hasil Penilaian Kemampuan Guru 2 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MENGAJAR 

Siklus I Pertemuan I 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

di bawah ini. 

4. Nilai semua aspek kemampuan guru. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

  1  2 3 4 

 1.1 Menyiapkan ruang, alat bantu belajar,  

  dan sumber belajar 

 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

 

   Rata-rata butir 1 = P   

 

 

 

 

 

1. NAMA GURU/CALON GURU :FITHRO CHAWA 

2. NIP/NIM    :1402407122 

3. SEKOLAH TEMPAT PRAKTIK :SDN KEJAMBON 3 TEGAL 

4. KELAS    :III 

5. MATA PELAJARAN  :BAHASA INDONESIA 

6. WAKTU    : 2x 35 menit (1 pertemuan) 

7. TANGGAL   : 9 Mei 2011 

aspek

hanskorperole
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

  sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

  dan lingkungan 

 2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

  pembelajaran yang sesuai dengan 

  tujuan, siswa, dan lingkungan 

 2.4 Melaksanakan kegiatan pem- 

  belajaran dengan urutan yag logis 

 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajar- 

  an secara individual, kelompok, atau 

  klasikal 

 2.6 Mengelola waktu pembelajaran 

  Secara efisien 

 

 Rata-rata butir 2 = Q 

 

 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

  yang berkaitan dengan isi pem- 

  belajaran 

 3.2 Menangani pertanyaan dan respon 

  siswa 

 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, 

  Isyarat, dan gerakan badan 

 3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan 

  siswa 

 3.5 Memantapkan penguasaan materi 

  pembelajaran 

aspek

hanskorperole
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   Rata-rata butir 3 = R  

 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

 4.1 Menunjukkan sikap hangat, ramah,  

  Luwes, terbuka, penuh pengertian,  

  sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari kelebih- 

an dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan rasa 

percaya diri  

   Rata-rata butir 4 = S 

 

 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia  

 5.1 Mendemonstrasikan penguasaan  

  materi bahasa Indonesia 

 5.2 Memberikan latihan keterampilan 

  berbahasa 

 5.3 Memberikan latihan keterampilan  

  apresiasi sastra 

 5.4 Mengembangkan kemampuan siswa 

  untuk berkomunikasi dan bernalar 

 5.5 Memupuk kegemaran membaca  

 

   Rata-rata butir 5 = T  

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
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6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 

  pembelajaran 

 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir 

  pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 6 = U 

 

 

 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

 7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

 

 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

 

 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa  

  siswa 

 7.4 Penampilan guru dalam  

  pembelajaran 

 

 Rata-rata butir 7 = V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai APKG 2 = K 

K = 
kjumlahaspe

VUTSRQP
x100= 

29

.....................
x100= 

 
 

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
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 Pembimbing/Penguji 

 

 

 

 SRI SUCIATI WAHYUNI, A.Ma 

 NIP 19590507 197911  2 007 
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Lampiran 17 

Hasil APKG 2 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MENGAJAR 

Siklus I Pertemuan II 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

di bawah ini. 

4. Nilai semua aspek kemampuan guru. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

  1  2 3 4 

 1.1 Menyiapkan ruang, alat bantu belajar,  

  dan sumber belajar 

 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

 

   Rata-rata butir 1 = P   

 

 

 

 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

1. NAMA GURU/CALON GURU  :FITHRO CHAWA 

2. NIP/NIM     :1402407122 

3. SEKOLAH TEMPAT PRAKTIK  :SDN KEJAMBON 3 TEGAL 

4. KELAS     :III 

5. MATA PELAJARAN   :BAHASA INDONESIA 

6. WAKTU     : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

7. TANGGAL    : 12 Mei 2011 

aspek

hanskorperole
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 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

  sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

  dan lingkungan 

 2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

  pembelajaran yang sesuai dengan 

  tujuan, siswa, dan lingkungan 

 2.4 Melaksanakan kegiatan pem- 

  belajaran dengan urutan yag logis 

 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajar- 

  an secara individual, kelompok, atau 

  klasikal 

 2.6 Mengelola waktu pembelajaran 

  Secara efisien 

 

 Rata-rata butir 2 = Q 

 

 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

  yang berkaitan dengan isi pem- 

  belajaran 

 3.2 Menangani pertanyaan dan respon 

  siswa 

 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, 

  Isyarat, dan gerakan badan 

 3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan 

  siswa 

 3.5 Memantapkan penguasaan materi 

  pembelajaran 

 

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
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   Rata-rata butir 3 = R  

 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

 4.1 Menunjukkan sikap hangat, ramah,  

  Luwes, terbuka, penuh pengertian,  

  sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari kelebih- 

an dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan rasa 

percaya diri  

   Rata-rata butir 4 = S 

 

 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia  

 5.1 Mendemonstrasikan penguasaan  

  materi bahasa Indonesia 

 5.2 Memberikan latihan keterampilan 

  berbahasa 

 5.3 Memberikan latihan keterampilan  

  apresiasi sastra 

 5.4 Mengembangkan kemampuan siswa 

  untuk berkomunikasi dan bernalar 

 5.5 Memupuk kegemaran membaca  

 

   Rata-rata butir 5 = T  

 

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
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6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 

  pembelajaran 

 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir 

  pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 6 = U 

 

 

 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

 7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

 

 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

 

 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa  

  siswa 

 7.4 Penampilan guru dalam  

  pembelajaran 

 

 Rata-rata butir 7 = V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nilai APKG 2 = K 

K = 
kjumlahaspe

VUTSRQP
x100= 

29

.....................
x100= 

 
 

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
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 Pembimbing/Penguji 

 

 

 

 SRI SUCIATI WAHYUNI, A.Ma 

 NIP 19590507 197911  2 007 
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Lampiran 18 

Hasil Penilaian Kemampuan Guru 1 

LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh 

guru/calon guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yag terdapat 

dalam rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penlaian di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

  1  2 3 4 

 1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran  

  Khusus (TPK) 

 1.2 Merancang dampak pengiring 

 

   Rata-rata butir 1 = A   

 

 

 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan 

 Materi, media, dan sumber belajar 

 2.1 Mengembangkan dan mengorga- 

  nisasikan materi pelajaran 

 2.2 Menentukan dan mengembangkan  

1. NAMA GURU/CALON GURU    :FITHRO CHAWA 

2. NIP/NIM    :1402407122 

3. SEKOLAH TEMPAT PRAKTIK :SDN KEJAMBON 3 TEGAL 

4. KELAS    :III 

5. MATA PELAJARAN  :BAHASA INDONESIA 

6. WAKTU    : 4 x 35 menit (2 pertemuan) 

7. TANGGAL   : 16 Mei 2011 dan 19 Mei 2011 

aspek

hanskorperole
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  alat bantu pembelajaran 

 2.3 Memilih sumber belajar 

 

   Rata-rata butir 2 = B  

 

 

 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 3.1 Menentukan jenis kegiatan  

  pembelajaran 

 3.2 Menyusun langkah-langkah pem- 

  belajaran 

 3.3 Menentukan alokasi waktu pem- 

  belajaran 

 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi 

  siswa 

 3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

   Rata-rata butir 3 = C  

 

 

 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 4.1 Menentukan penataan ruang dan  

  fasilitas belajar 

  

 

 

 

4.2 Menentukan cara-cara peng- 

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
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  organisasian siswa agar dapat ber- 

  partisipasi dalam kegiatan pem- 

  belajaran  

   Rata-rata butir 4 = D  

 

 

 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

 5.1 Menentukan prosedur dan jenis   

  penilaian 

 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci 

   jawaban 

   Rata-rata butir 5 = E  

 

 

 

 

6. Tampilan dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran 

 6.1 Kebersihan dan kerapian 

 

 6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai APKG 1 = R 

R = 
kjumlahaspe

FEDCBA
x 100= 

16

..................
x 100=  

 

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
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 Pembimbing/Penguji 

 

 

 

 SRI SUCIATI WAHYUNI, A.Ma 

 NIP 19590507 197911  2 007 
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Lampiran 19  

Hasil Penilaian Kemampuan Guru 2 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MENGAJAR 

Siklus II Pertemuan I 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

di bawah ini. 

4. Nilai semua aspek kemampuan guru. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

  1  2 3 4 

 1.1 Menyiapkan ruang, alat bantu belajar,  

  dan sumber belajar 

 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

 

   Rata-rata butir 1 = P   

 

 

 

 

 

 

1. NAMA GURU/CALON GURU :FITHRO CHAWA 

2. NIP/NIM    :1402407122 

3. SEKOLAH TEMPAT PRAKTIK :SDN KEJAMBON 3 TEGAL 

4. KELAS    :III 

5. MATA PELAJARAN  :BAHASA INDONESIA 

6. WAKTU    :2 x 35 menit (1 pertemuan) 

7. TANGGAL   : 16 Mei 2011 

aspek

hanskorperole
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

  sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

  dan lingkungan 

 2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

  pembelajaran yang sesuai dengan 

  tujuan, siswa, dan lingkungan 

 2.4 Melaksanakan kegiatan pem- 

  belajaran dengan urutan yag logis 

 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajar- 

  an secara individual, kelompok, atau 

  klasikal 

 2.6 Mengelola waktu pembelajaran 

  Secara efisien 

 

 Rata-rata butir 2 = Q 

 

 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

  yang berkaitan dengan isi pem- 

  belajaran 

 3.2 Menangani pertanyaan dan respon 

  siswa 

 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, 

  Isyarat, dan gerakan badan 

 3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan 

  siswa 

 3.5 Memantapkan penguasaan materi 

  pembelajaran 

aspek

hanskorperole
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   Rata-rata butir 3 = R  

 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

 4.1 Menunjukkan sikap hangat, ramah,  

  Luwes, terbuka, penuh pengertian,  

  sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari kelebih- 

an dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan rasa 

percaya diri  

   Rata-rata butir 4 = S 

 

 

 

 

 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia  

 5.1 Mendemonstrasikan penguasaan  

  materi bahasa Indonesia 

 5.2 Memberikan latihan keterampilan 

  berbahasa 

 5.3 Memberikan latihan keterampilan  

  apresiasi sastra 

 5.4 Mengembangkan kemampuan siswa 

  untuk berkomunikasi dan bernalar 

 5.5 Memupuk kegemaran membaca  

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
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   Rata-rata butir 5 = T  

 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 

  pembelajaran 

 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir 

  pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 6 = U 

 

 

 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

 7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

 

 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

 

 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa  

  siswa 

 7.4 Penampilan guru dalam  

  pembelajaran 

 

 Rata-rata butir 7 = V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
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 Pembimbing/Penguji 

 

 

 

 SRI SUCIATI WAHYUNI, A.Ma 

 NIP 19590507 197911  2 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai APKG 2 = K 

K = 
kjumlahaspe

VUTSRQP
x100= 

29

.....................
x100=  
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Lampiran 20 

Hasil Penilaian Kemampuan Guru 2 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MENGAJAR 

Siklus II Pertemuan II 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

di bawah ini. 

4. Nilai semua aspek kemampuan guru. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

  1  2 3 4 

 1.1 Menyiapkan ruang, alat bantu belajar,  

  dan sumber belajar 

 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

 

   Rata-rata butir 1 = P   

 

 

 

 

 

1. NAMA GURU/CALON GURU :FITHRO CHAWA 

2. NIP/NIM    :1402407122 

3. SEKOLAH TEMPAT PRAKTIK :SDN KEJAMBON 3 TEGAL 

4. KELAS    :III 

5. MATA PELAJARAN  :BAHASA INDONESIA 

6. WAKTU    :2 x 35 menit (1 pertemuan) 

7. TANGGAL   :19 Mei 2011 

aspek

hanskorperole
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

  sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

  dan lingkungan 

 2.3 Menggunakan alat bantu (media) 

  pembelajaran yang sesuai dengan 

  tujuan, siswa, dan lingkungan 

 2.4 Melaksanakan kegiatan pem- 

  belajaran dengan urutan yag logis 

 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajar- 

  an secara individual, kelompok, atau 

  klasikal 

 2.6 Mengelola waktu pembelajaran 

  Secara efisien 

 

 Rata-rata butir 2 = Q 

 

 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

  yang berkaitan dengan isi pem- 

  belajaran 

 3.2 Menangani pertanyaan dan respon 

  siswa 

 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, 

  Isyarat, dan gerakan badan 

 3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan 

  siswa 

 3.5 Memantapkan penguasaan materi 

  pembelajaran 

aspek

hanskorperole
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   Rata-rata butir 3 = R  

 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

 4.1 Menunjukkan sikap hangat, ramah,  

  Luwes, terbuka, penuh pengertian,  

  sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari kelebih- 

an dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan rasa 

percaya diri  

   Rata-rata butir 4 = S 

 

 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia  

 5.1 Mendemonstrasikan penguasaan  

  materi bahasa Indonesia 

 5.2 Memberikan latihan keterampilan 

  berbahasa 

 5.3 Memberikan latihan keterampilan  

  apresiasi sastra 

 5.4 Mengembangkan kemampuan siswa 

  untuk berkomunikasi dan bernalar 

 5.5 Memupuk kegemaran membaca  

 

   Rata-rata butir 5 = T  

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
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6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 

  pembelajaran 

 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir 

  pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 6 = U 

 

 

 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

 7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

 

 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

 

 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa  

  siswa 

 7.4 Penampilan guru dalam  

  pembelajaran 

 

 Rata-rata butir 7 = V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai APKG 2 = K 

K = 
kjumlahaspe

VUTSRQP
x100= 

29

.....................
x100=  

 

aspek

hanskorperole
 

 

 

 

aspek

hanskorperole
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Lampiran 21  

DESKRIPTOR  

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 

A. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

1. Menyiapkan media dan sumber belajar 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan tugas harian 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Ketersediaan alat tulis berupa kapur dan penghapus 

b. Presensi kehadiran siswa 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabot kelas 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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B. Melaksanakan kegiatan pembelajaran  

1. Memulai kegiatan pembelajaran 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memotivasi siswa dalam pembelajaran 

b. Mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa 

c. Memberikan acuan dengan cara menggambarkan garis besar materi 

dengan kegiatan 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan 

lingkungan.  

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

siswa 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, 

disiplin kelas terpelihara) 

d. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi dan lingkungan belajar. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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3. Menggunakan media yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan 

lingkungan.  

Untuk menilai butir ini, digunakan skala penilaian berikut: 

a. Guru menggunakan sendiri media pembelajaran 

b. Siswa dilibatkan dalam menggunakan media pembelajaran 

c. Siswa dikelompokkan untuk menggunakan media pembelajaran 

d. Pada hampir seluruh kegiatan inti siswa mendapat kesempatan 

menggunakan media secara kelompok atau individual 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang logis 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan 

d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau PR 

pada akhir pelajaran  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, kelompok atau 

klasikal. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
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a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, sesuai 

dengan tujuan/materi/kebutuhan siswa 

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, sesuai 

dengan waktu dan fasilitas pembelajaran 

c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, klasikal ke 

kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar 

d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok atau 

individu) yang sedang dikelola. 

e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) siswa 

terlibat secara optimal 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu 

b. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 

dialokasikan 

c. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran 

d. Tidak terjadi penyimpangan yang tidak diperlukan selama 

pembelajaran 

e. Pembelajaran dilakukan sesuai dengan perincian waktu yang telah 

ditentukan  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 
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4 Empat deskriptor tampak 

 

 

 

C. Mengelola interaksi kelas 

 

1. Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

Untuk menilai butir ini, digunakan skala penilaian berikut: 

a. Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada usaha guru 

untuk mengurangi kebingungan siswa 

b. Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada usaha guru 

untuk mengurangi kebingungan tetapi tidak efektif 

c. Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada usaha guru untuk 

mengurangi kebingungan siswa dan efektif 

d. Petunjuk dan penjelasan guru sudah jelas dan mudah dipahami siswa 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Menanggapi pertanyaan dan respon siswa. 

Untuk menilai butir ini, digunakan skala penilaian berikut: 

a. Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan/pendapat atau tidak 

menanggapi pertanyaan/pendapat siswa 

b. Tanggap terhadap siswa yang mengajukan pendapat, sesekali menggali 

respon atau pertanyaan siswa dan memberi respon yang sepadan 

c. Menggali respon atau pertanyaan siswa selama pembelajaran 

berlangsung dan memberi balikan bagi siswa 

d. Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan temannya atau 

menampung respon dan pertanyaan siswa untuk kegiatan selanjutnya 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, dan gerakan badan 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembicaraan lancar 

b. Pembicaraan dapat dimengerti 

c. Materi yang ditulis di papan tulis atau kertas manila (berupa tulisan 

atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas. 

d. Isyarat termasuk gerakan badan badan tepat  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan 

yang telah diperoleh 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu 

menggali reaksi siswa 

d. Merespon/menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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5. Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 

Untuk menilai butir ini, digunakan skala penilaian berikut: 

a. Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang tetapi tidak 

lengkap 

b. Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang secara lengkap 

c. Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang dengan 

melibatkan siswa 

d. Guru membimbing siswa membuat rangkuman atau ringkasan atau 

meninjau ulang 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

D. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

1. Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh pengertian dan 

sabar kepada siswa. Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku 

kurang sopan 

c. Menggunakan kata-kata sopan dalam menegur siswa 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun 

antara guru dengan siswa.  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Menunjukkan kegairahan mengajar 
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Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah 

b. Nada suara pada bagian pelajaran yang penting 

c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang dikerjakan 

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Mengembangkan hubungan antarpribadi yang sehat dan serasi 

Untuk menilai butir ini, digunakan skala penilaian berikut: 

a. Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang membutuhkan 

b. Memberi bantuan kepada siswa yang membutuhkan 

c. Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri 

d. Mendorong  siswa untuk membantu temannya 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong) 

c. Memberi tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan 

dalam belajar atau membantu siswa yang lambat belajarnya 
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d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat dalam 

belajar 

 

 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang 

pendapatnya 

c. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memimpin 

d.  Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi semangat 

kepada siswa yang belum berhasil  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

 

F.  Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

1. Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran 

Untuk menilai butir ini, digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

3 

 

Tidak melakukan penilaian selama proses 

pembelajaran 

Mengajukan pertanyaan atau memberikan 

tugas kepada siswa 

Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang 
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4 ditujukkan siswa 

Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang 

ditunjukkan siswa 

 

2. Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran 

Untuk menilai butir ini, digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

3 

 

4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai 

dengan tujuan 

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan 

tujuan 

Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan 

tujuan 

Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan 

 

G.  Kesan umum proses pembelajaran 

1. Keefektifan proses pembelajaran 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran lancar 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian 

d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, 

tenggang rasa) 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Deskriptor a tampak 

2 Deskriptor  a dan b  tampak 

3 
 Deskriptor  a, b, dan c; atau a, b, 

dan d  tampak 

4  Deskriptor a, b, c, dan d  tampak 

 

2. Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat) 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata 

daerah atau asing) 
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d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

Untuk menilai butir ini, digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

3 

 

4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam 

berbahasa tanpa memperbaiki 

Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa 

asing 

Meminta siswa lain menemukan dan 

memperbaiki kesalahan berbahasa temannya 

dengan tuntunan 

Mengarahkan siswa menemukan dan 

memperbaiki kesalahan berbahasa sendiri 

 

4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Berbusana rapi dan sopan 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas yang 

bersangkutan 

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat) 

d. Tutur katanya sopan dan bijak 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 
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4 Empat deskriptor tampak 

 

 

Lampiran 22 

DOKUMENTASI PEMBELAJARAN 

 

 

 

Guru Melakukan Presensi Kehadiran Siswa 
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Situasi Kelas pada Saat Pembelajaran  

 

Aktivitas Siswa pada Saat Mengerjakan Tugas Merangkum 
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Siswa maju ke depan untuk membacakan hasil rangkuman cerita yang telah 

disimak 

 

 

Siswa Menyimak Cerita dengan Menggunakan Media Audio 
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Siswa Mendengarkan Penjelasan dari Guru 
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