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ABSTRAK 

 

Putri Yuliawati. X7108731. PENGGUNAAN MEDIA VIDEO GUNA 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK CERITA PADA SISWA 
KELAS V SD NEGERI 1 NGOLODONO KARANGDOWO KLATEN TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2010. 

 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Meningkatan proses pembelajaran 

menyimak cerita pada siswa kelas V SD Negeri 1 Ngolodono Karangdowo Klaten 

dengan media video; (2) Meningkatkan hasil pembelajaran menyimak cerita pada 

siswa kelas V SD Negeri 1 Ngolodono Karangdowo Klaten dengan media video. 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 

Ngolodono Karangdowo Klaten. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, tes dan angket. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus 

terdapat dua kali pertemuan. Setiap siklus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Bentuk tindakan yang diberikan adalah dengan menggunakan 

media video untuk meningkatkan keterampilan menyimak cerita. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis deskriptif interaktif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

menyimak cerita pada siswa kelas V SD Negeri 1 Ngolodono Karangdowo Klaten 

Tahun Pelajaran 2009/2010 setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

media video mengalami peningkatan pada setiap siklus. Hasil tes sebelum dilakukan 

penelitian menunjukkan nilai rata-rata kelas mencapai 55. Hasil pada siklus I 

menunjukkan nilai rata-rata kelas mencapai 62,27 dan mengalami peningkatan 

sebesar 7,27% dari hasil tes sebelum penelitian. Hasil tes pada siklus II menunjukkan 

nilai rata-rata kelas mencapai 76,13 dan mengalami peningkatan sebesar 13,86% dari 

hasil tes pada siklus I. 
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ABSTRACT 

 

Putri Yuliawati. X7108731. THE USING OF VIDEO MEDIA TO 
INCREASE THE LISTENING SKILL OF STORY FOR THE FIFTH STUDENTS 
OF ELEMENTARY SCHOOL NGOLODONO 1 KARANGDOWO, KLATEN IN 
ACADEMIC YEAR OF 2009/2010. Thesis. Surakarta: the faculty of Theacher 
Training and Education Sebelas Maret Universitas. June 2010. 

 
The purposes of research are (1) to increase the studying process of listening 

story to the fifth student the elementary school 1 Ngolodono, Karangdowo, Klaten 

with the video media; (2) to increase the studying result of listening story to the fifth 

student the elementary school 1 Ngolodono, Karangdowo, Klaten with the video 

media. 

The subject of classroom action research is the fifth student the elementary 

school 1 Ngolodono, Karangdowo, Klaten. The technique of data collecting that is 

used are observation, test and enquette. The research is done in two cycles. Each 

cycle consist of planning, implementation, observation, and reflection. The action that 

is given is by using video media to increase the skill of listening story. Technique of 

data analysis that is used is analysis of descriptive interactive. 

Based on the result of research can be conclused that listening skill of story to 

the fifth student the elementary school 1 Ngolodono Karangdowo Klaten in academic 

year of 2009/2010 has increased each after using the video media in studying process. 

The test result before the research is done the score average in class is 55. The result 

of the first cycle the score average in class is 62,27 and it increase 7,27 % before the 

research. The result of the second cycle the score average in class is 76,13 and it 

increase 13,86% of first cycle. 
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MOTTO 

 

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah  

nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku,  

maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih 

 

(Terjemahan QS. Ibrahim: 7)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dihadapkan pada kegiatan menyimak. 

Namun, terkadang mereka tidak menyadarinya. Hal tersebut dapat kita lihat dari 

berbagai percakapan, baik itu percakapan di lingkungan keluarga, antaranak, 

antarorang tua, anak dengan orang tua. Kegiatan menyimak lainnya meliputi seminar, 

pidato, dialog, diskusi, dalam membicarakan suatu permasalahan. Implementasi dari 

kegiatan menyimak ini terdiri dari mendengarkan lambang-lambang lisan, memahami 

maksud yang ingin disampaikan pembicara melalui ujaran, dan menangkap isi atau 

pesan yang hendak disampaikan seseorang. Oleh karena itu, seseorang dituntut harus 

terampil menyimak dalam percakapan sehari-hari. 

Keterampilan menyimak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, maka 

setiap orang harus terampil dalam menyimak. Bercakap-cakap, seminar, diskusi dalam 

mengikuti pelajaran sekolah atau pun kuliah sebagai bentuk penyampaian suatu 

penjelasan pada dunia pendidikan dan pengajaran menuntut seseorang harus mahir dalam 

menyimak. Seseorang tidak hanya dituntut untuk terampil menyimak, namun juga harus 

dapat menguasainya dengan baik. Demikian juga dalam menangkap pesan melalui 

telepon, radio, dan televisi memerlukan kemahiran menyimak (Tarigan, 1986 : 21). 

Dalam praktik pengajaran di sekolah, tentu tidak terlepas dari kegiatan 

menyimak, karena kegiatan menyimak sudah menjadi suatu bagian dalam dunia 

pengajaran, terlebih lagi bagi pengajaran bahasa. Namun kenyataannya, keterampilan 

menyimak siswa masih rendah. Sebagai data pendukung, penulis mengutip pendapat 

(Purwadi dan Swandono 2000: 4) selaku pengajar program Bahasa Indonesia di 

Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang 

menyebutkan dalam bukunya Menyimak Bahasa Indonesia, bahwa keterampilan 

menyimak akan dikuasai dengan sendirinya oleh anak didik jika pengajaran 

keterampilan berbahasa lainnya sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, 

dampaknya dalam pengkajian, penelaahan, dan penelitian mengenai keterampilan 
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menyimak pun menjadi jarang dilakukan. Itulah salah satu faktor penyebab 

keterampilan menyimak siswa masih rendah. 

Menurut pendapat Basuki Wibawa (www.iaif.edu/kipbipa.doc) penyebab lain 

rendahnya keterampilan menyimak siswa adalah pelaksanaan pengajaran menyimak 

di sekolah kurang diperhatikan. Oleh karena itu keterampilan menyimak pun kurang 

berjalan dengan baik. Seringkali guru tidak memfokuskan secara khusus 

pembelajaran menyimak ini. Bahkan guru hanya menggunakan media seadanya 

dalam mengajarkan materi menyimak. Hal ini dilatarbelakangi karena kurangnya alat 

atau media pembelajaran menyimak di beberapa sekolah.  

Teori menyimak pun kurang dipahami dan diperhatikan secara seksama oleh 

guru. Oleh sebab itu, siswa merasa kesulitan dalam merumuskan tentang apa dan 

bagaimana memahami bahasa lisan yang baik. Bentuk program pengajaran menyimak 

pun sulit dilaksanakan saat proses kegiatan belajar-mengajar berlangsung. 

Pembelajaran menyimak yang diajarkan kepada siswa pun masih bersifat 

konvensional atau tradisional. Sehingga siswa kurang antusias dalam menerima 

pelajaran yang diberikan guru. Oleh karena itu, kemampuan siswa dalam menangkap 

pesan yang disampaikan secara lisan pun rendah. 

Pada umumnya para guru beranggapan bahwa pengajaran menyimak itu tidak 

perlu direncanakan secara mandiri atau  tidak diajarkan sebagai materi tersendiri 

seperti layaknya materi-materi pelajaran lainnya, misalnya pengajaran membaca dan 

menulis. Sarwiji (1993: 14) mengatakan bahwa menyimak merupakan salah satu dari 

aspek keterampilan berbahasa yang sangat penting diajarkan di sekolah. Sekalipun 

demikian dalam kenyataan dapat kita saksikan, pengajaran menyimak sering kurang 

mendapat perhatian. 

Penyebab pengajaran menyimak yang sampai saat ini belum dapat 

dilaksanakan dengan lancar menurut Tarigan (1993: 50-51) adalah:  

(1) teori tentang menyimak belum banyak diungkapkan, (2) pemahaman 
terhadap keterampilan menyimak masih sangat minim, (3) buku-buku 
pegangan guru tentang pengajaran menyimak sangat langka, (4) bahan 
pengajaran menyimak masih kurang, (5) alat bantu pengajaran menyimak 
belum merata atau kurangnya alat/media pembelajaran, dan (6) jumlah siswa 
setiap kelas pada umumnya terlalu besar. 
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Penyebab yang paling mendasar kemampuan dan keterampilan menyimak 

siswa rendah karena kurangnya alat dan media pembelajaran menyimak untuk siswa. 

Terkadang guru dalam memberikan materi menyimak pun dengan menggunakan 

media seadanya. Bahkan seringkali untuk mendukung pengajaran menyimak, guru 

tidak menggunakan media apa pun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sampai 

sekarang guru masih menjalankan pembelajaran secara konvensional, yaitu dengan 

membacakan sebuah teks dan menyuruh siswa mendengarkan dengan seksama. Hal 

ini dirasa kurang tepat apabila kita melihat perkembangan jaman yang sudah cukup 

maju ini.  

Menurut Basuki Wibawa (www.iaif.edu/kipbipa.doc) bermacam-macam 

media pembelajaran canggih dapat digunakan dalam pembelajaran tidak terkecuali 

untuk peningkatan keterampilan menyimak anak didik  

Berdasarkan kenyataan di lapangan dapat dilihat bahwa yang menjadi pokok 

permasalahan adalah belum meratanya alat bantu atau media pengajaran sebagai 

penunjang keterampilan menyimak, khususnya pembelajaran menyimak cerita bagi 

siswa. Permasalahan itu dapat diatasi dengan cara menggunakan media audio visual 

khususnya video dalam menunjang keterampilan menyimak siswa. Sehingga dapat 

menarik antusiasme, minat, dan keinginan siswa pada kegiatan menyimak. Dengan 

menerapkan hal itu dalam proses kegiatan belajar-mengajar, diharapkan kemampuan 

dan keterampilan menyimak siswa akan meningkat. Siswa pun terpacu untuk 

mengikuti pelajaran bahasa, khususnya pada proses kegiatan belajar mengajar cerita 

dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul penelitian “Penggunaan 

Media Video Guna Meningkatkan Keterampilan Menyimak Cerita Pada Siswa Kelas 

V SD Negeri 1 Ngolodono Karangdowo Klaten Tahun Pelajaran 2009/2010”.  

Peneliti tertarik melaksanakan penelitian dengan menggunakan media video untuk 

meningkatkan keterampilan menyimak cerita. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumusan permasalah sebagai 

berikut: 
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 Apakah penggunaan media video dapat meningkatkan keterampilan menyimak 

cerita pada  siswa kelas V SD Negeri 1 Ngolodono Karangdowo Klaten Tahun 

Pelajaran 2009/2010 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk:  

1. Meningkatkan keterampilan menyimak cerita melalui penggunaan media video 

pada siswa kelas V SD Negeri 1 Ngolodono  Karangdowo Klaten Tahun 

Pelajaran 2009/2010.  

2. Meningkatkan hasil pembelajaran menyimak cerita pada siswa kelas V SD Negeri 

1 Ngolodono  Karangdowo Klaten Tahun Pelajaran 2009/2010. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas pendidikan atau 

pembelajaran, khususnya yang bersangkutan dengan “Penggunaan media video 

guna meningkatkan keterampilan menyimak cerita siswa kelas V SD Negeri 1 

Ngolodono Tahun 2009/2010”. 

  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa dapat meningkatkan Keterampilan Menyimak, khususnya dalam 

menyimak cerita dengan media video. 

b. Bagi Guru  
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Guru dapat menerapkan model pembelajaran yang inovatif dengan 

menggunakan media video sebagai salah satu media yang tepat guna 

meningkatkan keterampilan menyimak cerita siswa. 

c. Bagi Sekolah  

Sekolah mendapat masukan untuk memperbaiki metode pengajaran 

menyimak yang belum mencapai tujuan yang diharapkan selama ini. 

d. Bagi Peneliti 

Peneliti bisa memberikan fakta empiris tentang pembelajaran menyimak 

dengan menggunakan media video sebagai penunjang keberhasilan 

pengajarannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
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A. Kajian Teori 

 

1. Hakikat Keterampilan Menyimak 

 

a.  Hakikat Keterampilan 

WJS. Poerwodarminto (1984: 1088) berpendapat bahwa “Keterampilan 

berasal dari kata dasar terampil yang artinya cekatan, cakap mengerjakan 

sesuatu”. Keterampilan berarti kecekatan, kecakapan atau kemampuan untuk 

melakukan sesuatu dengan baik dan cermat. Keterampilan yang dimiliki setiap 

orang berbeda-beda tergantung bagaimana kita berlatih untuk lebih baik. 

Sedangkan pendapat Anton M. Moeliono (1998: 935) bahwa 

“Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas”. Seseorang dapat 

dikatakan terampil bila sudah cekatan dalam melakukan sesuatu dengan baik dan 

cermat. Setiap orang mempunyai keterampilan yang berbeda-beda. Hal ini akan 

mempengaruhi hasil tugas yang telah dikerjakan. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

yang dimaksud dengan keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan 

sesuatu yang diperoleh dengan latihan secara berkesinambungan. 

 

b. Pengertian Menyimak 

Menyimak berasal dari kata dasar simak; kata itu berasal dari bahasa Arab 

sami’a – yasma’u – sam’an, yang berarti mendengar (kan). Sebagai istilah, arti 

kata menyimak tidak sama dengan mendengar, melainkan mendengarkan dengan 

baik dan penuh perhatian tentang apa yang dituturkan oleh seseorang, sehingga 

dapat menangkap dan memahami baik-baik serta dapat mengingat dengan baik 

pula makna yang dipesankan oleh penuturnya (Soenardji, 1985: 2). 

Dalam istilah pengajaran bahasa Indonesia, menyimak dapat diartikan 

suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan, dengan penuh 

perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, 

menangkap isi, serta memahami, makna komunikatif yang disampaikan oleh si 
6 
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pembicara melalui ujaran atau melalui bahasa lisan (Purwadi dan Swandono, 

2000: 3). Oleh karena itu, seseorang harus mempunyai kemauan untuk mengerti 

isi kata-kata pembicara. 

Henry Guntur Tarigan (1993: 28) menyatakan menyimak adalah suatu 

proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap 

isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh 

sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Hal tersebut senada dengan yang 

diungkapkan St. Y. Slamet (2009: 6) bahwa menyimak adalah suatu proses yang 

mencakup kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi, menginterpretasi bunyi 

bahasa, kemudian menilai hasil interpretasi makna dan menanggapi pesan yang 

tersirat di dalam wahana bahasa tersebut. 

Menyimak merupakan upaya untuk memahami bahasa yang dituturkan 

pembicara melalui sarana komunikasi lisan. Oleh karena itu, menyimak bersifat 

reseptif (menerima). Bertolak dari hal itu, kita harus bisa mendengarkan dengan 

penuh perhatian dan pemahaman serta interpretasi (Russel, dalam Tarigan, 1993: 

28). 

Djago Tarigan (1986: 24) menyatakan bahwa kegiatan menyimak memang selalu 

dimulai bunyi bahasa baik secara langsung maupun melalui rekaman disertai 

dengan pemusatan perhatian. Setelah itu diikuti kegiatan identifikasi bunyi bahasa 

tersebut yaitu mengenal, mengelompokkan menjadi suku kata, kata, frase, 

kalimat, dan wacana. Lagu dan intonasi pun tak lepas dari perhatian penyimak. 

Langkah berikutnya, penyimak menginterpretasi, memahami makna ujaran yang 

diterima. Akhirnya penyimak mengkaji, menelaah, dan menguji makna tersebut 

baru memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Oleh karena itu menyimak 

dapat dikatakan juga sebagai proses kegiatan mendengarkan bahasa lisan dengan 

penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, interpretasi, reaksi, evaluasi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa menyimak adalah suatu 

proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interpretasi guna perolehan informasi, menangkap 

pesan melalui bahasa lisan atau ujaran. 
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Tahapan kegiatan menyimak menurut Henry Guntur Tarigan (1993: 24) 

terdiri dari: 

1. Mendengarkan bunyi bahasa disertai pemusatan perhatian; 
2. Mengidentifikasi bunyi bahasa dengan cara mengenali, mengelompokkan 

menjadi suku kata, kata, frase, kalimat, dan wacana yang memperhatikan lagu 
dan intonasi, memahami, dan mengapresiasi; 

3. Menginterpretasi dan memahami makna ujaran yang diterima; 
4. Mengaji, menelaah, dan menguji makna tersebut (reaksi); 
5. Memutuskan untuk menerima atau menolaknya (evaluasi); 

 

Erat hubungannya dengan menyimak cerita, siswa dihadapkan pada teks 

cerita yang harus mereka dengarkan dengan seksama. Menyimak cerita adalah 

mendengarkan cerita dengan penuh pemahaman dan perhatian serta dapat 

mengapresiasi drama tersebut, Anderson dalam Purwadi dan Swandono (2000: 2) 

Dari cerita yang telah disimak, siswa diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan menyimaknya. Keterampilan menyimak cerita di sini mencakup 

ketepatan siswa dalam menjawab pertanyaan yang sesuai dengan cerita yang telah 

mereka dengarkan. Siswa mampu menentukan tokoh cerita, konflik yang dihadapi 

pelaku dalam cerita, latar, tema cerita, pesan yang ingin disampaikan, dan 

keterkaitan isi  cerita dengan kehidupan sehari-hari. 

Langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah di atas adalah 

menggunakan media video berfungsi untuk menyalurkan pesan video dari sumber 

ke penerima pesan. Pesan yang disampaikan melalui video dituangkan dalam 

lambang auditif verbal, nonverbal maupun kombinasinya. Keuntungan 

penggunaan alat ini murid dapat mendengarkan sekaligus melihat cerita yang 

terdapat dalam video, dapat digunakan untuk interview, memudahkan perhatian 

dan pemahaman serta interpretasi terhadap penguasaan pelajaran bahasa. 

 

c. Jenis-jenis menyimak 

DjagoTarigan (1986: 25) berpendapat bahwa berdasarkan taraf hasil 

simakan dikenal sembilan jenis menyimak, yaitu: 

1) Menyimak tanpa mereaksi: penyimak mendengar sesuatu berupa suara  atau 
teriakan, namun yang bersangkutan tidak memberikan reaksi apa-apa. Suara 
masuk ke telinga kiri-keluar telinga kanan. 
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2) Menyimak terputus-putus; penyimak sebentar menyimak sebentar tidak 
menyimak, kemudian meneruskan menyimak lagi dan seterusnya. Pikiran 
penyimak bercabang, tidak terpusat kepada bahan simakan.  

3) Menyimak terpusat: pikiran penyimak terpusat pada sesuatu, misalnya pada 
aba-aba, untuk mengetahui bila saatnya mengerjakan sesuatu 

4) Menyimak pasif: menyimak pasif hampir sama dengan menyimak tanpa 
mereaksi. Dalam menyimak pasif sudah ada reaksi walau sedikit. 

5) Menyimak dangkal: penyimak hanya menangkap sebagian isi simakan. 
Bagian-bagian yang penting tidak disimak, mungkin karena sudah tahu, 
menyetujui atau menerima. 

6) Menyimak untuk membandingkan: penyimak menyimak sesuatu pesan, 
kemudian membandingkan isi pesan itu dengan pengalaman dan pengetahuan 
penyimak yang relevan. 

7) Menyimak organisasi materi : penyimak berusaha mengetahui organisasi 
materi yang disampaikan pembaca, ide pokoknya beserta detail penunjangnya. 

8) Menyimak kritis: penyimak menganalisis secara kritis terhadap materi yang 
disampaikan pembicara. Bila diperlukan, penyimak minta data atau 
keterangan terhadap pernyataan yang disampaikan pembicara. 

9) Menyimak kreatif dan apresiatif: penyimak memberikan respon mental dan 
fisik yang asli terhadap bahan simakan yang diterima. 

 
Djago Tarigan (1986: 15) menyatakan menyimak adalah suatu proses. 

Adapun tahap-tahap dalam keterampilan menyimak antara lain: 

1) Tahap mendengar: penyimak berusaha menangkap pesan pembicara yang 
sudah diterjemahkan dalam bentuk bunyi bahasa. Untuk menangkap bunyi 
bahasa itu diperlukan telinga yang peka dan perhatian terpusat. 

2) Tahap mengidentifikasi: bunyi yang sudah ditangkap perlu diidentifikasi, 
dikenali dan dikelompokkan menjadi suku kata, kelompok kata, semakin 
sempurna apabila penyimak memilik kemampuan linguistik. 

3) Tahap menginterpretasi: bunyi bahasa itu perlu dinterpretasikan maknanya. 
Perlu diupayakan agar interpretasi makna ini sesuai atau mendekati makna 
yang dimaksud oleh pembicara. 

4) Tahap memahami: setelah proses penginterpretasian makna selesai, maka 
penyimak dituntut untuk memahami atau menghayati makna itu. Hal ini 
sangat perlu buat langkah berikutnya, yakni penilaian. 

5) Tahap menilai: makna pesan yang sudah dipahami kemudian ditelaah, dikaji, 
dipertimbangkan, dikaitkan dengan pengalaman, dan pengetahuan penyimak. 
Kualitas hasil penilaian sangat tergantung kepada kualitas pengalaman dan 
pengetahuan penyimak. 

6) Tahap menanggapi: tahap akhir dari proses menyimak ialah menanggapi 
makna pesan yang telah selesai dinilai. Tanggapan atau reaksi penyimak 
terhadap pesan yang diterimanya dapat berwujud berbagai bentuk seperti 
mengangguk-angguk tanda setuju, menggeleng tanda tak setuju, mencibir atau 
mengerjakan sesuatu. 
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Setelah memahami serangkaian pengertian dan proses menyimak, secara 

umum tujuan menyimak adalah untuk memperoleh informasi, menangkap isi, 

serta memahami makna, komunikasi yang hendak disampaikan sang pembicara 

melalui ujaran. Selain tujuan umum di atas, Henry Guntur Tarigan (1993: 57) 

mengemukakan tujuan menyimak adalah: (a) menyimak untuk menyakinkan; (b) 

menyimak untuk belajar; (c) menyimak untuk menikmati; (d) menyimak untuk 

mengapresiasi; (e) menyimak untuk membedakan bunyi, dan memperbaiki 

kemampuan berbicara.  

 

d. Pengertian Pembelajaran Menyimak 

Gino, Suwarni, Suripto H.S, Maryanto, dan Sutijan (1998: 30) 

mengungkapkan bahwa istilah pembelajaran sama dengan “instruction” atau 

pengajaran, yang berarti: cara, perbuatan atau mengajarkan. Pengajaran berarti 

perbuatan belajar (oleh siswa) dan mengajar (oleh guru). Selanjutnya 

pembelajaran dapat pula diartikan sebagai suatu usaha untuk digunakan, atau 

bisa juga dikatakan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan 

disengaja oleh guru untuk membuat siswa belajar dengan jalan mengaktifkan 

faktor intern dan ekstern dalam kegiatan belajar mengajar. 

Para ahli psikologi kognitif menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan 

suatu usaha untuk mengaktifkan indera siswa memperoleh pemahaman. Cara 

untuk mengaktifkan indera siswa dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat 

bantu belajar atau media belajar seperti media cetak atau media elektronik sesuai 

dengan kebutuhan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu usaha untuk memberikan suatu stimulus yang 

menggunakan media sehingga menimbulkan suatu respon dari anak. 

Swandono dan Purwadi (1996: 91) berpendapat bahwa peningkatan 

Keterampilan Menyimak siswa erat sekali hubungannya dengan hal-hal berikut: 

(1) pengalaman-pengalaman pribadi; (2) beberapa kegiatan baik yang dilakukan 

oleh guru, maupun oleh siswa; (3) sikap guru atau pengajar; (4) kualifikasi dari 

pengajar. Pendapat tersebut mengidentifikasikan bahwa peningkatan daya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

11

11

menyimak dapat dicapai apabila terdapat interaksi positif dan aktif antara guru 

sebagai pemberi materi dan siswa sebagai pembelajar. Di samping itu, 

peningkatan menyimak juga sangat erat kaitannya dengan pengalaman-

pengalaman pribadi yang dapat diwujudkan melalui media-media dalam 

pembelajaran. 

 

e. Pengertian Cerita 

Muh. Nur Mustakim (2005: 12) menyatakan bahwa cerita adalah cerita 

fantasi/ halayan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (folklore), cerita benar-

benar terjadi seperti dalam sejarah (history), cerita ini dalam imajinasi penulis/ 

pengarang (fiction). 

Abdul Azis Abdul Najid (2001: 8, http://ellafaridatizen.wordpress.com) 

mengungkapkan bahwa cerita merupakan salah satu bentuk dari seni sastra yang 

bisa dibaca atau didengar. Sebagai salah satu bentuk kesenian, maka cerita 

memiliki keindahan dan dapat dinikmati. Pada umumnya cerita bisa menimbulkan 

kesenangan baik pada anak-anak maupun orang dewasa. 

Dalam kamus bahasa Indonesia WJS. Poerwodarminto (1984: 908), cerita 

diartikan sebagai: (1) sebuah tutur yang melukiskan suatu proses terjadinya suatu 

peristiwa secara panjang lebar. (2) karangan yang menyajikan jalannya kejadian-

kejadian atau peristiwa. (3) suatu lakon yang diwujudkan dalam pertunjukan 

seperti drama, sandiwara, film dan sebagainya. Berdasarkan pada kamus bahasa 

Indonesia di atas, maka dapat dimengerti bahwa cerita ini merupakan tutur atau 

tuturan, yaitu uraian atau gambaran atau deskripsi dari suatu peristiwa atau 

kejadian.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa cerita adalah suatu seni 

sastra yang berupa tuturan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan masyarakat 

yang bersifat halayan dan memiliki nilai keindahan. 

 

f. Hakikat Cerita Anak 
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Menurut Muh. Nur Mustakim (2005: 13) hakikat cerita anak adalah 

karangan imajinasi tentang kehidupan anak yang ditulis oleh anak-anak atau 

orang dewasa. Dalam cerita anak-anak terdapat cerminan perasaan dan 

pengalaman anak-anak. Cerminan perasaan digambarkan bagaimana dunia batin 

anak menghadapi perasaan suka dan tidak suka, perasaan benci dan kagum, 

perasaan toleransi dan kemandirian terhadap berbagai masalah yang dihadapi 

dalam kehidupan anak. Cerminan pengalaman digambarkan bagaimana wawasan 

dan perilaku anak, dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. 

 

g. Karakteristik Cerita Anak 

Cullinan (dalam Muh. Nur Mustakim, 2005: 20) menyatakan bahwa 

dalam cerita realis penulis cerita memperhatikan unsur-unsur cerita seperti: 

1) Setting: setting adalah waktu dan tempat terjadinya cerita secara nyata yang 
dapat dipercaya kebenarannya. 

2) Point of view: pengisahan cerita ini dilakukan oleh pengarang dengan 
menempatkan dirinya sebagai tokoh sentral yang bercerita tentang dirinya, 
pengalaman pribadinya. 

3) Tokoh cerita: disebut juga pelaku cerita. Dalam cerita anak-anak biasanya 
pelaku cerita itu adalah anak-anak dalam suatu keluarga yang mengalami 
berbagai kesulitan, kebahagiaan, dan kesedihan dalam hidupnya. 

4) Plot: mengenai plot atau alur cerita anak-anak sangat sederhana. Plot yang 
biasa digunakan pengarang cerita mengutamakan plot maju, artinya tahap-
tahap cerita itu dimulai dari perkenalan tokoh-tokoh cerita, masa menghadapi 
insiden atau menghadapi masalah, klimaks, antiklimaks kemudian 
penyelesaian cerita. 

5) Tema: adapun tema-tema yang biasa digunakan oleh pengarang cerita 
umumnya tema pelaku terhadap agama atau terhadap kedua orang tua. Juga 
tema kepahlawan, kisah petualangan serta kasih sayang sesama keluarga atau 
sesama teman merupakan tema yang disukai oleh anak-anak, tema-tema cerita 
anak ini ditulis pengarang dengan harapan dapat memberikan pelajaran 
kepada anak tentang hal yang baik dan hal yang jelek, juga merupakan amanat 
disampaikan oleh pengarang untuk pembaca umumnya dan anak-anak 
khususnya. 

6) Bahasa: hal lain yang menopang keberhasilan cerita anak-anak ini disukai, 
karena penggunaan bahasa yang sederhana dan komunikatif serta ilustrasi 
gambar-gambar yang menarik dari cerita itu. Biasanya bahasa cerita 
menggunakan kalimat-kalimat yang pendek dan sederhana, serta pilihan kosa 
kata yang sering digunakan anak-anak di lingkungan keluarga, sekolah, atau 
lingkungan bermain. 

d. Jenis-jenis Cerita Anak 
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Muh. Nur Mustakin (2005: 32) mengelompokkan jenis cerita berdasarkan 

bentuk dan isi cerita dapat dibagi atas: 

1) Buku cerita bergambar: buku yang memuat suatu cerita melalui gabungan 
antara teks dan ilustrasi. 

2) Cerita rakyat: cerita rakyat disampaikan secara langsung dari mulut ke mulut 
dari generasi lainnya. Cerita rakyat tidak diketahui nama pengarangnya 
(anonym). 

3) Cerita biografi: menceritakan riwayat kehidupan seseorang yang berjasa 
dalam berbagai bidang kehidupan. Cerita biografi ini menceritakan kehidupan 
para pelaku di bidang perjuangan menegakkan keadilan mengusir penjajahan. 

4) Cerita fiksi sejarah: cerita fiksi sejarah dikelompokan sebagai suatu cerita 
peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan sejarah perkembangan suatu 
bangsa atau suatu Negara. Latar ceritanya terjadi pada suatu tempat dan waktu 
di masa lampau. 

5) Cerita fiksi realistik: cerita kehidupan manusia berlangsung terus untuk 
dijadikan bahan cerita oleh penulis-penulis cerita. Penulis cerita tanggap 
terhadap masalah kehidupan kemudian dituangkan dalam cerita nyata atau 
cerita fiksi realistik. 

 

2. Hakikat Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

Secara umum, media merupakan kata jamak dari “medium” yang berarti 

perantara atau pengantar (Wina Sanjaya, 2007: 161). Mc. Luhan (dalam Basuki 

Wibawa dkk 2001: 11) memberi batasan media dengan sangat luas sehingga 

mencakup semua alat komunikasi dari seseorang ke orang lain yang tidak ada di 

hadapannya. 

Sudarwan Danim (1995: 7) menyatakan, media dalam dunia pendidikan 

merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau 

pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa.  

Heinich, Molendaa, dan Russell (dalam Badru Zaman, Asep Hery 

Gunawan, dan Cucu Eliyawati, 2007; 4.4) menyatakan bahwa media merupakan 

saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara 

sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver). 

Ruminiati (2007: 2.11) mengungkapkan bahwa media merupakan wahana 

penyaluran informasi belajar atau penyaluran pesan berupa materi ajar oleh guru 

kepada siswa sehingga siswa menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran yang 

dilakukan. Media pembelajaran memberikan penekanan pada posisi media 
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sebagai wahana penyalur pesan atau informasi belajar untuk mengkondisikan 

seseorang untuk belajar Asra dkk (2007: 5.5). 

Dalam sebuah artikel pada jurnal interansional yang ditulis oleh Muhamad 

Ikhsan (2006) dikatakan: 

“Kata media berasal dari bahasa Latin adalah bentuk jamak dari medium 
batasan mengenai pengertian media sangat luas, namun kita membatasi pada 
media pendidikan saja yakni media yang digunakan sebagai alat dan bahan 
kegiatan pembelajaran. Mengapa perlu media dalam pembelajaran? 
Pertanyaan yang sering muncul mempertanyakan pentingnya media dalam 
sebuah pembelajaran. Kita harus mengetahui dahulu konsep abstrak dan 
konkrit dalam pembelajaran, penyampaian pesan dari pengantar ke 
penerima. Pesan berupa isi/ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol 
komunikasi baik verbal (kata-kata dan tulisan) maupun non-verbal, proses 
ini dinamakan encoding. Penafsiran simbol-simbol komunikasi tersebut oleh 
siswa dinamakan decoding. Ada kalanya penafsiran berhasil, adakalanya 
tidak. Kegagalan/ketidakberhasilan dalam memahami apa yang didengar, 
dibaca, dilihat atau diamati. Kegagalan/ketidakberhasilan atau penghambat 
dalam proses komunikasi dikenal dengan istilah barriers atau noise. 
Semakin banyak verbalisme semakin abstrak pemahaman yang diterima”. 
(http://muhamadikhsan.blogdetik.com/category/pendidikan/diakses 4 Mei 
2010) 

 
Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media haruslah 

memenuhi kriteria mengkomunikasikan bahan ajar kepada siswa melalui indera 

yang dimiliki secara efektif media dapat berupa bahan maupun peristiwa. 

Penggunaan media dalam pembelajaran diharapkan dapat digunakan sebagai 

stimulus bagi perkembangan kreativitas siswa dalam belajar. 

 
b. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Rudy Brets (dalam Asra dkk, 2007: 5-7) mengungkapkan bahwa ada 7 

(tujuh) klasifikasi media, yaitu: 

1). Media audio visual gerak, seperti: film bersuara, pita video, film pada televisi, 
televisi, dan animasi.  

2) Media audio visual diam, seperti: film rangkai suara, halaman suara, dan 
sound slide. 

3) Audio semi gerak, seperti: tulisan jauh bersuara 
4) Media visual bergerak, seperti: film bisu 
5) Media visual diam, seperti: halaman cetak, foto, mikrophon, slide bisu 
6) Media audio, seperti: radio, telepon, dan pita video 
7) Media cetak, seperti: buku, modul, bahan ajar mandiri 
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Asra, Deni Darmawan, Cepi Riana (2007: 5-8) menyatakan bahwa media 

terdiri atas: 

1) Media visual: yaitu media yang hanya dapat dilihat, yang termasuk kelompok 
visual, seperti foto, poster, grafik, kartun, liflet, bukter, torso, film bisu, model 
tiga dimensi seperti diorama dan mokeup. 

2) Media audio: adalah media yang hanya dapat didengar saja, seperti: kaset, 
radio, MP3 player, iPod. 

3) Media audio visual: yaitu media yang dapat didengar dan dilihat, seperti: 
kaset video, televisi. 

4) Multimedia: adalah media yang dapat menyajikan unsur media secara 
lengkap, seperti: suara, animasi, video, grafis, dan film. 

5) Media realitas: yaitu semua media nyata yang ada di lingkungan alam, baik 
digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan, seperti tumbuhan, 
batuan, binatang, insektarium, herbarium, air, sawah, dan sebagainya. 
Misalnya bahasa tumbuhan atau hewan. 

 
(Grace, 2009 in http: jmle. org index. Php/ JMLE /article /viewFile 

/21/17). Knowlegde could be transfer from radio, film or TV directly to the 

student’s mind. Ilmu Pengetahuan dapat ditransfer dari radio, film atau televisi ke 

dalam pikiran murid. 

Agar sesuai dengan fungsi media pembelajaran, di dalam pemilihan media 

pembelajaran ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan (Wina Sanjaya, 2007: 

171), antara lain: 

1) Media yang digunakan oleh guru hendaknya sesuai dan diarahkan untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. 

2) Media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran 
3) Media pembelajaran yang digunakan harus memperhatikan efektivitas dan 

harus efisien. 
4) Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru untuk 

mengoperasikannya. 
 

c. Pengertian Media Video 

Salah satu solusi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia atas 

permasalahan pembelajaran yang ada adalah penggunaan media sebagai sarana 

pengunjang dan kelancaran proses pembelajaran. Media adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan/isi pelajaran, merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong 

proses belajar mengajar (R. Ibrahim, Nana Syaodih S, 1991: 78). 
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Sudarwan Danim, 1995: 7 mengemukakan bahwa media pendidikan 

merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau 

pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Alat 

bantu itu disebut media pendidikan, sedangkan komunikasi adalah sistem 

penyampaiannya. Menurut Miarso (dalam Sudarwan Danim, 1995: 8-9) implikasi 

dari media pendidikan antara lain: 

1. Sistem pendidikan atau instruksional yang media dan fasilitasnya merupakan 

bagian yang integral. 

2. Media dan fasilitas itu mempunyai fungsi penyajian informasi, ide dan 

konsepsi. 

3. Adanya serangkaian pilihan yang menghendaki antara lain: 

 a) Perubahan fisik, tempat, dan ruang belajar; 

 b) Hubungan antara guru dan murid yang tidak langsung; 

 c) Aktivitas anak didik yang relatif bebas (independent) dari kontrol guru; 

 d) Perlunya tenaga pembantu guru (kelompok profesional); 

 e) Perubahan peranan dan kecakapan guru yang diperlukan; 

 f) Adanya tenaga spesialis yang bekerja sama dengan guru; 

 g) Jumlah dan macam biaya yang berbeda, baik untuk investasi maupun 

operasi; dan 

  h) Keluwesan dalam waktu dan jadwal belajar. 

Donald P. Ely (dalam Sudarwan Danim, 1995: 12-13) mengemukakan 

beberapa manfaat media teknologi pendidikan, yaitu: meningkatkan produktivitas 

pendidikan, memberikan kemungkinan kegiatan pengajaran bersifat individual, 

memberi dasar yang lebih dinamis terhadap pendidikan, pengajaran yang lebih 

mantap, memungkinkan belajar secara seketika dan penyajian pendidikan lebih 

luas. 

Erward L. Thorndike terkenal dengan teorinya law of effect, di mana 

belajar akan berhasil jika hasil belajar itu memberikan rasa senang kepada diri 

anak. Oleh karena itu setiap jawaban dari stimulus harus diikuti dengan 

reinforcements tertentu, sehingga anak merasakan sukses berangkai. Dalam 

kaitannya dengan hal ini, video sebagai media digunakan dalam proses menyimak 

cerita siswa sehingga dapat menunjang kemampuan siswa dalam menyimak cerita 

tersebut. 
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Media audio visual berfungsi untuk menyalurkan pesan audio visual dari 

sumber ke penerima pesan. Pesan yang disampaikan melalui video dituangkan 

dalam lambang auditif verbal, nonverbal maupun kombinasinya. Media audio 

visual yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar ini adalah video. 

Video Art is essential reading for anyone interested in art history and 

contemporary art practice. (Grace, http: jmle. org index. Php/ JMLE /article 

/viewFile /21/17). Dapat disimpulkan bahwa video adalah suatu media untuk 

memberikan informasi kepada siswa tentang sejarah.   

 

d. Kelemahan dan Kelebihan Video 

Sudarwan Danim (1995: 19) menyatakan bahwa video dianggap efektif 

untuk digunakan sebagai alat bantu pengajaran. Video yang diputar di depan 

siswa harus merupakan bagian integral dari kegiatan pengajaran, video 

mempunyai nilai tertentu, seperti dapat melengkapi pengalaman-pengalaman 

dasar, memancing inspirasi baru, menarik perhatian, penyajian lebih baik karena 

mengandung nilai-nilai rekreasi, dapat memperlihatkan perlakuan objek yang 

sebenarnya, sebagai pelengkap catatan, menjelaskan hal-hal abstrak, mengatasi 

rintangan bahasa dan lain-lain. 

Kelebihan penggunaan media video adalah : 

a. Memberikan pengalaman belajar yang sama kepada setiap peserta didik yang 

menontonnya. 

b. Peserta didik dapat mengetahui kejadian-kejadian di tempat lain. 

c. Peserta didik memperoleh pengalaman belajar baru. 

d. Peserta didik dapat lebih kritis dalam belajarnya. 

Kelemahan penggunaan media video adalah: 

a. Media video memungkinkan peserta didik lalai dan kehilangan perhatian. 

b. Rekaman pada video kadang-kadang mudah terhapus 

c. Biaya pengadaannya lebih mahal 

 

c. Langkah-langkah Penggunaan 

Oemar Hamalik (1989: 53) menyatakan langkah-langkah penggunaan 

media VCD dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 
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a) Tahap Persiapan  
 Dalam tahap persiapan ini meliputi: (1) Menyusun jadwal program 

disesuaikan dengan materi pembelajaran, (2) Mengecek peralatan VCD, TV, 
listrik, (3) Menyeleksi isi program akan penting tidaknya bagian-bagian yang 
akan disajikan, (4) Mengecek kesesuaian isi program dengan judul dan isi 
yang tertera, (5) Mengatur tempat duduk agar seluruh siswa dapat menangkap 
isi program pembelajaran, (6) Meminta siswa untuk mempersiapkan alat tulis 
dan peralatan lain yang diperlukan dalam program. 

b) Tahap Pelaksanaan 
 Dalam tahap pelaksanaan ini meliputi (1) Guru memberikan informasi 

seperlunya tentang program video pembelajaran agar siswa memperhatikan 
materi pokok, (2) Memberikan apresiasi dan motivasi, (3) Melaksanakan 
pengoperasian program dan bahan penyerta, (4) Mengamati dan memantau 
kegiatan siswa selama program pemutaran VCD berlangsung, meliputi: 
menjaga suasana kelas yang tertib, mengatur posisi TV dapat terlihat seluruh 
siswa, (5) Memberikan penguatan, penegasan, pengayaan, terhadap tayangan 
program, (6) Memutar ulang program video pembelajaran bila diperlukan, (7) 
Membuat kesimpulan atau rangkuman, memberikan evaluasi kepada siswa, 
mematikan program yang sudah selesai. 

c) Tahap Tindak Lanjut 
 Dalam tahap tindak lanjut ini meliputi: (1) Pemberian tugas lanjutan kepada 

siswa, (2) Memberikan Tanya jawab sebagai umpan balik, (3) Apabila pokok 
materi memerlukan praktikum, guru mengajak siswa untuk mengadakan 
praktek di laboratorium, (4) Apabila materi pokok memerlukan referensi 
tambahan, guru mengajak siswa untuk belajar di perpustakaan, (5) 
Menginformasikan tentang pentingnya memperhatikan atau mendengarkan 
program video selanjutnya, (6) Mengajak siswa untuk memperkaya materi 
melalui sumber belajar lain yang relevan dengan materi yang dipelajari. 

  

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan Yosi Kusumawati yang berjudul : 

“Konstribusi Media Video terhadap Peningkatan Kemampuan Menyimak 
Cerita pada Siswa Tunagrahita Ringan (Studi Eksperimen Single Subject 
Research pada siswa D5 di SLB-C Sumbersari Bandung). Selama 6 kali 
latihan menunjukkan bahwa terjadi kenaikan perilaku siswa berupa 
kemampuan menyimak cerita dengan menggunakan media video dengan 
stabilitas perkembangan 33%, dapat dilihat dari fase baseline-1 sebesar 0% 
menjadi 33% pada fase treatment. Hasil pembelajaran menunjukkan bahwa 
stabilitas perkembangan kemampuan menyimak cerita meningkat”. Hal 
tersebut berarti bahwa media video membantu peningkatan kemampuan 
menyimak siswa secara signifikan”. 
 
Hal ini diperkuat oleh penelitian Sumardi tentang Peningkatan Keterampilan 

Menyimak dengan Menggunakan Media Audio pada siswa kelas V SD Negeri 2 
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Kragilan Mojosongo Boyolali. Menurutnya, Keterampilan Menyimak siswa itu 

membutuhkan waktu kira-kira 1 ½ sampai 2 jam dalam sehari. Namun, pada 

kenyataannya hal itu tidak diterapkan guru dalam kegiatan belajar-mengajarnya. 

Menurut para guru, kegiatan menyimak tidak perlu diajarkan secara mandiri dan 

tersendiri, karena asumsi mereka jika keterampilan berbahasa lainnya sudah dapat 

dikuasai siswa maka keterampilan menyimak pun akan bisa mereka lakukan dengan 

baik. Namun, pada kenyataannya hal itu tidaklah sejalan dengan asumsi yang 

dikemukakan oleh para guru tersebut. Sebenarnya, pengajaran menyimak ini betul-

betul penting sebagai latihan dalam menyimak sehingga dapat meningkatkan 

Keterampilan Menyimak pada siswa, terlebih lagi dapat meningkatkan dan 

mengembangkan keterampilan membacanya. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan menunjukkan bahwa 

pembelajaran menyimak cerita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa 

Kelas V SD Negeri 1 Ngolodono masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai rata-rata siswa kelas V dalam tes Keterampilan Menyimak pada tes formatif 

semester I yang hanya mencapai nilai, 50 (standar ketuntasan belajar minimal untuk 

mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indoensia adalah 60). Rendahnya Keterampilan 

Menyimak cerita siswa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) siswa kurang 

berminat pada pembelajaran menyimak cerita; (2) guru mengalami kesulitan untuk 

membangkitkan minat siswa dalam pembelajaran menyimak cerita; (3) sebagian 

besar siswa mengalami kesulitan dan tampak takut untuk mengungkapkan pendapat 

dengan bahasa yang baik dan benar ketika guru memberi pertanyaan atau meminta 

siswa menceritakan kembali cerita yang telah mereka simak; (4) guru mengalami 

kesulitan untuk menemukan alternatif media pembelajaran yang tepat untuk 

mengajarkan keterampilan menyimak cerita. 

Pembelajaran menyimak cerita bermanfaat bagi siswa (khususnya siswa SD) 

untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan baik, membentuk karakter 

siswa, sportivitas siswa, memberikan sentuhan manusia, dan mengembangkan 

kemampuan siswa dalam berbahasa melalui pesan yang tersirat dan tersurat di dalam 
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cerita yang diperdengarkan kepada siswa. Maka dibutuhkan solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan media 

video dalam pembelajaran menyimak cerita.  

Pada akhirnya, dengan menerapkan media video di dalam proses 

pembelajaran menyimak cerita, konsentrasi siswa menjadi lebih terfokus terhadap 

proses pembelajaran, motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran menyimak 

cerita dapat lebih ditingkatkan, mendorong peningkatan proses pembelajaran 

menyimak cerita, serta hasil pembelajaran menyimak cerita semakin meningkat.  

Kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Alur Kerangka Berpikir 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir, dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut: “Penggunaan media video dapat meningkatkan keterampilan menyimak 

cerita pada siswa kelas V SD Negeri 1 Ngolodono Tahun Pelajaran2009/2010”. 

Kondisi awal 

Siswa sulit 
mengungkapkan pendapat 

Guru sulit 
mengelola kelas 

Kurangnya alternatif 
media 

Keterampilan 
menyimak cerita 

siswa rendah 

Tindakan 

Siswa mampu 
mengungkapkan pendapat 

Guru mampu 
mengelola kelas 

Menggunakan media 
video 

Kondisi akhir 

Keterampilan menyimak cerita siswa meningkat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Ngolodono yang beralamat di Desa 

Ngolodono, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Sekolah ini dipimpin oleh 

Siswanto, S.Pd. selaku kepala sekolah, yang membawahi 12 orang guru, sekolah ini 

memiliki 6 ruang kelas, 1 kantor kepala sekolah dan 1 kantor guru. Penelitian ini 

dilaksanakan di ruang kelas V SD Negeri 1 Ngolodono. 

Alasan pemilihan SD Negeri 1 Ngolodono sebagai lokasi adalah karena 

memang di sekolah tersebut mengalami permasalahan dalam pembelajaran 

menyimak, khususnya menyimak cerita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Alasan yang lain sekolah tersebut belum pernah diadakan objek penelitian sejenis, 

sehingga terhindar dari kemungkinan penelitian ulang. 

Tindakan penelitian ini dilakukan di kelas V. Penelitian dilakukan selama 

enam bulan, yaitu mulai bulan Februari 2010. Adapun rincian waktu dan jenis-jenis 

kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: 
 

 

B. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian tindakan ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Ngolodono. 

Siswa kelas V SD Negeri 1 Ngolodono yang berjumlah 22 orang yang terdiri atas 9 

siswa perempuan dan 13  siswa laki-laki. 

 

C. Bentuk dan Strategi Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini lebih menekankan 

pada masalah proses maka jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. 

Penelitian ini menggunakan strategi tindakan kelas dengan siklus berkelanjutan. 

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti berharap akan mendapat informasi 

yang sebanyak-banyaknya. 
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2. Strategi Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan strategi tindakan kelas model siklus 

karena objek penelitian hanya satu kelas. Adapun rancangan penelitian menurut 

Hopkins (dalam Tim Pelatih Proyek PGSM, 1999: 26) sebagai berikut: 

a. Perencanaan  

b. Tindakan  

c. Observasi  

d. Refleksi 

Rancangan penelitian dapat dilihat pada gambar 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2. Rancangan Penelitian  

Keterangan: 

1. Planning (perencanaan): Bagaimana meningkatkan keterampilan menyimak cerita 

dalam pelajaran Bahasa Indonesia supaya meningkat?  

2. Acting (tindakan): menerapkan media video dalam pembelajaran menyimak cerita 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

3. Observing (pengamatan): Peneliti mengamati proses penggunaan media video di 

dalam pembelajaran menyimak cerita mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

4. Reflecting (refleksi): Mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan penggunaan 

media video yang telah dilakukan pada siklus I dan II. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Ada dua sumber data penting yang dijadikan sebagai sarana penggalian dan 

pengumpulan data serta informasi dalam penelitian ini. Sumber data tersebut 

meliputi; 

1. planning 

3. observing 

2. acting  4. reflecting 
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1. Tempat dan peristiwa yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu 

kegiatan menyimak cerita yang berlangsung di dalam kelas V SD N 1 Ngolodono 

Karangdowo dengan menggunakan media video. 

2. Dokumen yang berupa rekaman aktivitas komunikatif pembelajaran menyimak 

cerita, hasil tes siswa, buku pendamping pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, 

RPP yang dibuat oleh guru, silabus yang ditetapkan oleh pihak sekolah, angket 

siswa. 

 

E. Uji Validitas Data 

Informasi atau data yang telah dikumpulkan, dijadikan data dalam penelitian. 

Validitas data dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang 

kuat dalam menarik kesimpulan. Adapun teknik yang digunakan dalam memeriksa 

validitas data dalam penelitian ini adalah dengan trianggulasi data. 

Trianggulasi data (sumber) adalah teknik pemeriksaan validitas data dengan 

memanfaatkan data di luar data itu untuk keperluan data itu. Trianggulasi data 

(sumber) dilakukan dengan memanfaatkan  jenis sumber data yang berbeda-beda 

untuk menggali data yang sejenis. 

Data siswa seperti nama, nomor induk, hasil belajar yang diperoleh siswa 

pada pembelajaran bahasa Indonesia sebelum penelitian dilakukan, didapat dari 

berbagai sumber. Agar data yang didapat valid, maka data tersebut diperoleh dari 

siswa, guru, kepala sekolah, dokumen sekolah. Dengan berbagai sumber yang ada, 

maka data yang diperoleh akan valid. 

Bahwa penelitian ini uji validitas data yang dilakukan dengan menggunakan 

trianggulasi data yang diperoleh dari guru, kepala sekolah, siswa, dan dokumen 

sekolah.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai alat untuk 

mengumpulkan data secara lengkap dan akurat sehubungan dengan masalah yang 

diteliti. 
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1. Observasi atau pengamatan 

Pengamatan dilakukan sebelum, selama, dan sesudah siklus penelitian 

berlangsung. Observasi atau pengamatan dilakukan di dalam proses pembelajaran 

menyimak cerita untuk mengetahui perkembangan pembelajaran menyimak yang 

dilakukan oleh guru dan siswa kelas V SD Negeri 1 Ngolodono Karangdowo. 

Di dalam kegiatan observasi, pengamat mencatat segala kejadian selama 

proses pembelajaran berlangsung. Dengan berada di tempat duduk paling 

belakang, pengamat memiliki kesempatan untuk mengamati seluruh peristiwa 

yang terjadi di dalam kelas V V SD Negeri 1 Ngolodono Karangdowo dengan 

leluasa. 

Hasil pengamatan di jadikan bahan analisis untuk mengetahui berbagai 

kelemahan proses pembelajaran dan untuk mencari solusi kelemahan tersebut. 

Hasil analisis yang berupa solusi berbagai kelemahan tersebut kemudian 

dijadikan acuan untuk pelaksanaan siklus berikutnya. 

Pengamatan difokuskan pada kemampuan guru dalam melakukan 

pengelolaan kelas, menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, 

menumbuhkan keaktifan siswa, serta kemampuan guru dalam memanfaatkan 

media video. Pengamatan terhadap siswa difokuskan pada keaktifan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran, minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran 

menyimak cerita dengan media video, serta kemampuan siswa dalam menjawab 

pertanyaan dan  menceritakan kembali cerita yang telah disimak dengan kalimat 

sederhana di depan kelas. 

2. Tes 

Teknik pengumpul data berupa tes tertulis yang digunakan untuk 

mengetahui perkembangan atau keberhasilan pelaksanaan tindakan. Di dalam 

penelitian ini guru memberikan tes kepada siswa berupa pertanyaan-pertanyaan 

dalam bentuk soal isian atau essai dan tes unjuk kerja yang berupa tes 

menceritakan kembali cerita yang telah disimak dengan kalimat sederhana. Tes 

yang diberikan pada siswa V SD Negeri 1 Ngolodono Karangdowo tentang 

keterampilan menyimak cerita. 
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3. Angket 

Teknik pegumpulan data ini berisi tentang pertanyaan sebelum dan setelah 

penggunaan media video dalam pembelajaran menyimak cerita pada siswa kelas 

V SD Negeri 1 Ngolodono Karangdowo dan dilakukan dengan cara meminta 

informasi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilaksanakan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dari informan yang jumlahnya banyak dan tidak mungkin untuk diwawancarai 

satu persatu. Angket dalam penelitian ini diterapkan pada siswa kelas V yang 

berjumlah 22 orang siswa. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Agar hasil penelitian terwujud sesuai dengan tujuan maka dalam menganalisis 

data ini menggunakan teknik analisis deskriptif interaktif model Milles dan 

Huberman. Kegiatan pokok analisis model ini adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Data-data penelitian yang telah dikumpulkan selanjutnya direduksi. Reduksi 

yaitu proses-proses pemilihan dan penyederhanaan data dasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, hasil dari 

data-data penelitian selanjutnya digabungan dan disimpulkan. 

3. Menarik Kesimpulan 

Milles Huberman, (2000: 9) menyatakan, setelah data-data direduksi, 

disajikan langkah terakhir adalah dilakukan penarikan kesimpulan: 

penarikan/verifikasi. Data-data yang telah didapatkan dari hasil penelitian 

kemudian diuji kebenarannya. Penarikan kesimpulan ini merupakan bagian dari 

konfigurasi utuh, sehingga kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi data yaitu: pemeriksaan tentang benar dan 

tidaknya hasil laporan penelitian. Sedang kesimpulan adalah tinjauan ulang pada 

catatan di lapangan atau kesimpulan dapat diuji kebenarannya, kekokohannya 

merupakan validitasnya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

26

26

Berdasarkan uraian di atas maka reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi sebagai suatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, 

selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk 

membangun wawasan umum yang disebut analisis. Kegiatan pengumpulan data 

itu sendiri merupakan siklus dan interaktif. 

Adapun hubungan interaksi antara unsur-unsur kerja analisis tersebut dapat 

divisualisasikan dalam, bentuk diagram pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif 

(Milles Huberman, (2000: 19) 

 

Dari bagan tersebut di atas, langkah yang akan ditempuh dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Melakukan analisis awal, bila data yang didapat di kelas sudah cukup yang 

dikumpulkan. 

b. Mengembangkan bentuk sajian data dengan menyusun coding dan matrik 

yang berguna untuk penelitian selanjutnya. 

c. Melakukan analisis data di kelas dan mengembangkan matrik antarunsur  

d. Merumuskan simpulan akhir sebagai temuan penelitian 

e. Merumuskan kebijakan pengembagan saran dalam laporan akhir penelitian. 

 

H. Indikator Kerja 

Penggunaan media video diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

menyimak cerita pada siswa kelas V SD Negeri 1 Ngolodono. Keberhasilan dalam 

Pengumpulan Data 
(Data Collection) 

Reduksi Data 
(Data Reduction) 

Penyajian Data 
(Data Display) 

Penyajian Data 
(Data Display) 
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pembelajaran ini ditandai dengan siswa yang mencapai KKM (nilai 60) dalam tes 

formatif lebih dari 80% dari jumlah siswa kelas V yang berjumlah 22 orang. Siklus 

penelitian tindakan kelas dapat diakhiri, apabila minimal 18 anak dalam pembelajaran 

menyimak cerita tes formatif memperoleh nilai 60 ke atas. 

 

I. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah suatu rangkaian tahap-tahap penelitian dari awal 

sampai akhir. Penelitian ini merupakan proses pengkajian sistem berdaur 

sebagaimana kerangka berpikir yang dikembangkan oleh Suhardjono (dalam 

Suharsini Arikunto, Suhardjono, Supardi, 2007: 74). Prosedur penelitian ini 

mencakup tahap-tahap: (1) perencanaan tindakan (planning), (2) pelaksanaan 

tindakan (acting), (3) pengamatan (observing), dan (4) refleksi (reflecting). Adapun 

alur penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alur Penelitian Tindakan Kelas 

(Suhardjono dalam Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, 2007: 74) 
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Adapun rancangan prosedur penelitian tindakan Kelas ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Perencanaan/persiapan 

 a. Permintaan izin penelitian kepada Kepala Sekolah SD N 1 Ngolodono, 

Karangdowo Klaten. 

 b. Observasi dan wawancara 

  Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal tentang SD. Secara 

keseluruhan dan dalam proses belajar mengajar Bahasa Indonesia khususnya 

siswa kelas V. 

 c. Tindakan 

  1) Menyusun rencana penelitian 

   a) Menyiapkan materi dan media pengajaran 

   b) Penyusunan skenario pembelajaran 

  2) Melaksanakan rencana penelitian 

2. Pelaksanaan tindakan 

 a. Siklus Pertama (siklus I) 

  1) Merencanakan tindakan, meliputi: 

   Media pembelajaran, cerita, skenario pembelajaran, instrumen tes 

  2) Melaksanakan tindakan yang telah direncanakan dalam skenario 

pembelajaran pada siklus I. 

  3) Melakukan observasi/ pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan 

pembelajaran (KBM). 

  4) Membuat refleksi atas tindakan pada siklus I oleh peneliti 

 b. Siklus kedua (siklus II) 

  Pada siklus II, tahap-tahap yang dilaksanakan sama seperti siklus I, akan 

tetapi sebelumnya dilakukan perencanaan ulang berdasarkan hasil refleksi 

pada siklus I tidak terulang pada siklus II dan seterusnya, termasuk 

perwujudan tahap pelaksanaan observasi dan interpretasi serta analisis dan 

refleksi pada siklus sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Kondisi Awal  

Survey kondisi pra-tindakan dilakukan untuk mengetahui keadaan nyata yang 

ada di lapangan sebelum melakukan proses penelitian. Survey ini dilakukan dengan 

cara mengamati proses belajar-mengajar dan untuk mengetahui hasil evaluasi pada 

materi pembelajaran menyimak cerita. Survey dilaksanakan pada hari Senin, 12 April 

2010 jam 09.45 di ruang kelas V SD Negeri 1 Ngolodono. 

Hasil survey kondisi pratindakan menunjukkan keadaan sebagai berikut: 

1. Siswa terlihat kurang berminat dan kurang termotivasi untuk mengikuti pelajaran 

menyimak cerita. 

Berdasarkan kegiatan pengamatan di kelas, terungkap bahwa siswa kurang 

berminat dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran menyimak cerita. 

Hal tersebut terindikasi dari sikap siswa selama mengikuti pelajaran menyimak 

cerita, siswa menampakkan sikap tidak konsentrasi, perhatian mereka tidak 

terfokus untuk menyimak cerita yang dibacakan oleh guru. Beberapa siswa saling 

berbicara sendiri-sendiri, sedangkan sebagian siswa yang duduk di tempat duduk 

deretan paling belakang saling melempar kertas dan alat tulis. Sementara siswa 

yang duduk di deretan paling depan kepalanya ditaruh di atas meja. Hanya 

sebagian kecil siswa yang mau menyimak dengan seksama cerita yang dibacakan 

oleh guru. 

2. Guru kesulitan dalam membangkitkan minat siswa 

Selama pembelajaran menyimak cerita dilaksanakan, siswa menunjukkan 

sikap yang kurang berminat dan antusias. Hanya sesekali guru terlihat 

memperingatkan atau menegur siswa yang perhatiannya tidak terfokus pada 

proses pembelajaran. Selain itu, posisi guru ketika kegiatan menyimak cerita 

berlangsung lebih banyak duduk di meja guru sambil membacakan cerita dari 

buku teks Bahasa Indonesia untuk siswa kelas V tanpa mencoba melakukan 

pendekatan dan mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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3. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dan tampak takut untuk 

mengungkapkan pendapat di depan kelas. 

Selama proses pembelajaran berlangsung siswa kelihatan kurang 

berpartisipasi aktif. Ketika guru mengajukan pertanyaan, meminta pendapat dari 

hasil simakannya, sebagian besar siswa tampak bingung, kesulitan dan takut 

untuk menjawab pertanyaan dan mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang 

baik dan benar. Terbukti dengan hasil tes yang menunjukkan kurang lebih 25% 

siswa yang memperoleh nilai di atas 65, dengan nilai rata-rata 55. Sedangkan 

siswa yang mau dan mampu tampil di depan kelas untuk menceritakan kembali 

cerita tersebut kurang dari 6 orang. Adapun hasil nilai tes Keterampilan 

Menyimak cerita pada survey awal dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Nilai Tes Keterampilan Menyimak cerita, Survey Awal 

No Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1 < 40 0 0% 

2 41-50 13 59,10% 

3 51-60 4 18,18% 

4 61-70 5 22,72% 

5 71-80 0 0% 

6 81-90 0 0% 

7 91-100 0 0% 

 Jumlah 22 100% 

 

Dari tabel 1 terdapat 13 siswa mendapat nilai antara 41-50 (59,10%), 4 

siswa mendapat nilai 51-60 (18,18%), 5 siswa mendapat nilai 61-70 (22,72%). 

Dari data tersebut terlihat bahwa hanya 5 siswa (22,72%) yang dapat mencapai 

nilai KKM > 60. Nilai terendah adalah 45 dan nilai tertinggi adalah 70, rata-rata 

kelas 55. Nilai rata-rata kelas dapat dilihat pada lampiran 28 halaman 119. 
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Gambar 5. Grafik Nilai Keterampilan Menyimak Cerita, Survey Awal 

 

Dari gambar 5 dapat diuraikan bahwa frekuensi yang mendapat nilai 

keterampilan menyimak paling banyak adalah nilai antara 41-50 sebanyak 13 

siswa. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak siswa yang belum tuntas KKM. 

 

4. Media pembelajaran menyimak cerita yang digunakan oleh guru terbatas 

Selama ini, di dalam mengajarkan materi menyimak cerita, guru hanya 

membacakan naskah cerita dari buku teks Bahasa Indonesia untuk siswa kelas V 

saja, tanpa menggunakan media lain. Sehingga siswa merasa pembelajaran 

menyimak cerita yang seharusnya menyenangkan menjadi kurang menarik, 

membosankan, dan monoton. Guru tidak berusaha mengembangkan media 

pembelajaran dan sumber belajar yang lain. Oleh karena itu perlu dicari media 

alternatif lain untuk mengajarkan materi menyimak cerita. 

Berdasarkan hasil survey tersebut, maka perlu dalam penelitian mengenai 

pembelajaran menyimak cerita dengan menggunakan media video sebagai solusi 

permasalahan yang dihadapi guru. 
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B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Proses penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yang masing-masing terdiri 

atas empat tahapan, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi 

dan interpretasi, dan (4) analisis dan refleksi. 

1. Siklus Pertama 

a. Perencanaan Tindakan I 

Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, 13 April 2010 di ruang guru. 

Bersama guru kelas mendiskusikan rancangan tindakan yang dilakukan dalam 

proses penelitian ini. Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan selama 5 jam 

pelajaran (5 x 35 menit) mulai tanggal 15 April 2010 sampai dengan 16 April 

2010. 

Tahap perencanaan tindakan I pertemuan I dilaksanakan pada tanggal 

15 April 2010 ( 3 x 35 menit) meliputi kegiatan sebagai berikut: 

Guru merancang skenario pembelajaran menyimak cerita dengan media 

video, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Pertemuan Pertama 

  1. Kegiatan Awal (10 menit) 

  a) Berdoa 

  b) Presensi dan mengkondisikan siswa 

  2. Pendahuluan (15 menit) 

  a) Apersepsi dengan menggali pengalaman siswa dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan materi menyimak cerita 

  b) Guru dan siswa melakukan Tanya jawab seputar pengetahuan siswa 

tentang menyimak cerita. 

 c) Guru mempersiapkan media pembelajaran berupa TV, Kaset video, 

VCD Player. 

  3. Kegiatan Inti ( 65 menit) 

  a) Guru menjelaskan materi tentang menyimak cerita 

  b) Guru memutar video tentang cerita “Malin Kundang” dan siswa 

ditugasi untuk menyimak 
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  c) Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok untuk mendiskusikan 

tentang tokoh-tokoh dalam cerita “Malin Kundang” yang mereka 

simak. 

  d) Secara bergantian anggota kelompok membacakan hasil diskusi di 

depan kelas. 

  e) Guru dan siswa yang lain menanggapi hasil diskusi yang dibacakan di 

depan kelas. 

  f) Guru membagikan lembar kerja siswa yang berkaitan dengan tokoh, 

watak, tema, serta amanat cerita “Malin Kundang” yang mereka 

simak.  

  4. Penutup (15 menit) 

  a) Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran 

 b) Menyusun instrumen penelitian, yaitu berupa tes dan nontes, 

instrumen penelitian ini dapat dilihat dalam lampiran 5 halaman 78 

dan lampiran 23 halaman 113. Instrumen tes dinilai dari hasil unjuk 

kerja menceritakan kembali cerita yang telah disimak. Instrumen non-

tes dinilai berdasarkan pedoman observasi yang dilakukan yaitu 

mengamati sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. 

  c) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

 

Pertemuan Kedua 

  1. Kegiatan Awal (10 menit) 

  a) Berdoa 

  b) Presensi dan mengkondisikan siswa 

  2. Pendahuluan (10 menit) 

   a) Apersepsi dengan bertanya mengenai pembelajaran menyimak cerita 

pada pembelajaran sebelumnya. 

 b) Guru mempersiapkan media pembelajaran berupa TV, Kaset video, 

VCD Player. 

  3. Kegiatan Inti (40 menit) 

   Siswa tampil di depan kelas secara bergantian untuk menceritakan 

kembali cerita yang telah disimak pada pertemuan sebelumnya. 
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  4. Penutup (10 menit) 

  a) Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran 

   b) Menyusun instrumen penelitian, yaitu berupa tes unjuk kerja dan 

nontes, instrumen penelitian ini dapat dilihat dalam lampiran 7 

halaman 80 dan lampiran 24 halaman 115. Instrumen tes dinilai dari 

hasil unjuk kerja menceritakan kembali cerita yang telah disimak. 

Instrumen nontes dinilai berdasarkan pedoman observasi yang 

dilakukan yaitu mengamati sikap siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

   c) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

  

b. Pelaksanaan Tindakan I 

Tindakan I pertemuan I dilaksanakan pada hari Kamis, 15 April 2010 

selama tiga jam pelajaran (3 x 35 menit) di ruang kelas V SD Negeri 1 

Ngolodono. Dalam pelaksanaan tindakan I ini, guru bertindak sebagai 

pemimpin jalannya kegiatan belajar mengajar dan sekaligus sebagai peneliti. 

Sedangkan pengamat melakukan observasi atau pengamatan terhadap proses 

pembelajaran dan bertindak sebagai partisipasi pasif dengan duduk di tempat 

duduk paling belakang. Pembelajaran ditekankan pada peningkatan minat dan 

motivasi belajar ketrampilan menyimak siswa. 

Dari kegiatan tersebut diperoleh gambaran tentang jalannya proses 

belajar mengajar (KBM) Bahasa Indonesia dengan urutan sebagai berikut: 

Kegiatan belajar mengajar diawali dengan pendahuluan, guru menyapa siswa 

dan melakukan presensi. Setelah itu, guru memberikan apersepsi dengan 

menggali pengalaman siswa di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan materi menyimak cerita pada hari itu yaitu “Malin Kundang”. 

Kemudian guru menjelaskan mengenai materi menyimak cerita dan siswa 

memperhatikannya. Guru memutar kaset video yang berisi cerita dengan judul 

“Malin Kundang” Siswa disuruh menyimak jalannya cerita. Selesai 

menyimak cerita, guru bertanya jawab dengan siswa mengenai isi cerita. Teks 

cerita dengan judul Malin Kundang lihat lampiran 9 halaman 82-91. 
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Untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai cerita yang telah 

disimak, guru melakukan evaluasi berupa tes tertulis berbentuk tes subjektif. 

Setelah selesai mengerjakan soal yang dibagikan guru siswa disuruh 

mengumpulkannya, kemudian guru membagikan angket yang telah 

dipersiapkan untuk diisi oleh siswa. Setelah selesai angket dikumpulkan. 

Kemudian guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap proses belajar 

mengajar yang telah dilakukan. Sisa waktu yang ada digunakan oleh guru 

untuk menutup kegiatan pembelajaran. 

Hasil pembelajaran menyimak cerita pada siklus I pertemuan I dapat 

dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Daftar Nilai Tes Tertulis Siswa Siklus I Pertemuan ke-I 

No Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1 < 40 0 0% 

2 41-50 3 13,63% 

3 51-60 3 13,63% 

4 61-70 6 27,27% 

5 71-80 7 31,81% 

6 81-90 3 13,63% 

7 91-100 0 0% 

 Jumlah 22 100% 

 

Dari tabel 2 dapat diuraikan bahwa yang mendapat nilai antara 41-50 

adalah 3 siswa (13.63%), nilai antara 51-60 adalah 3 siswa (13,63%) nilai 

antara 61-70 adalah 6 siswa (27,2%), nilai antara 71-80 adalah 7 siswa 

(31,81%), nilai antara 81-90 adalah 3 siswa (13,63%). Nilai tertinggi adalah 

90 dan nilai terendah adalah 50. Nilai rata-rata kelas adalah 71,81. Nilai rata-

rata kelas dapat dilihat pada lampiran 29 halaman 120. 
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Gambar 6. Grafik Daftar Nilai Tes Tertulis Siswa Siklus I Pertemuan ke-I 

 

Dari gambar 6 dapat diuraikan bahwa frekuensi yang mendapat nilai 

keterampilan menyimak paling banyak adalah nilai antara 71-80 sebanyak 7 

siswa.  

Tindakan I pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jum’at, 16 April 

2010 selama dua jam pelajaran (2 x 35 menit). Kegiatan belajar mengajar 

diawali dengan pendahuluan, guru menyapa siswa dan melakukan presensi. 

Kemudian guru memberikan apersepsi serta menyegarkan kembali ingatan 

siswa seputar materi yang telah dibahas pada pertemuan yang lalu seperti 

dalam cerita “Malin Kundang”. Guru menyuruh siswa untuk menceritakan 

kembali cerita yang telah disimak secara bergantian di depan kelas. Setelah 

kegiatan selesai dilanjutkan dengan pembagian hasil tes tertulis. Sebelum 

pembelajaran pada hari itu ditutup, guru dengan siswa mengadakan refleksi 

pembelajaran menyimak cerita pada hari tersebut. 

Adapun hasil pembelajaran menyimak cerita dengan tes unjuk kerja 

terdapat pada tabel 3 berikut: 
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Tabel 3. Tes Unjuk Kerja Siswa Siklus I Pertemuan ke-II 

No Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1 < 40 0 0% 

2 41-50 9 40,90% 

3 51-60 2 9,09% 

4 61-70 8 36,39% 

5 71-80 3 13,63% 

6 81-90 0 0% 

7 91-100 0 0% 

 Jumlah 22 100% 

 

Dari tabel 3 dapat diuraikan bahwa yang mendapat nilai antara 41-50 

adalah 9 siswa (40,90%), nilai antara 51-60 adalah 2 siswa (9,09%), nilai 

antara 61-70 adalah 8 siswa (36,36%), nilai antara 71-80 adalah 3 siswa 

(13,63%). Nilai terendah adalah 50 dan nilai tertinggi adalah 80. nilai rata-rata 

adalah 62,27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik Tes Unjuk Kerja Siswa Siklus I Pertemuan ke-II 
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61-70 adalah 8 siswa, nilai 71-80 adalah 3 siswa. Sementara  nilai rata-rata 

adalah 62,27. Lihat lampiran 30 halaman 121. 

 

c. Observasi dan Interpretasi 

Pengamat mengamati guru yang sedang mengajar di kelas dengan 

materi menyimak cerita di ruang kelas V SD Negeri 1 Ngolodono, 

Karangdowo. Pengamatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 15 April 2010 

dan Jum’at 16 April 2010 dalam kesempatan tersebut guru mengajarkan 

materi menyimak cerita dengan menggunakan media pembelajaran yang 

berbeda dengan media yang biasanya digunakan oleh guru yang bersangkutan. 

Pada kesempatan tersebut guru tidak hanya membaca cerita dari buku teks 

Bahasa Indonesia, namun tanpa membaca buku dan menggantinya dengan 

menggunakan media video yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Sementara itu, pengamat mengadakan observasi sebagai partisipan 

pasif terhadap kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh guru. Dan 

mengambil posisi di tempat duduk paling belakang agar bisa mengamati 

jalannya pembelajaran. Berdasarkan kegiatan tersebut, secara garis besar 

diperoleh gambaran tentang jalannya kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam 

pembelajaran menyimak cerita sebagai berikut: 

1) Guru mengajar sesuai dengan skenario pembelajaran yang direncanakan. 

2) Guru menjadi inovator dalam pembelajaran 

3) Guru memberi kesempatan siswa bertanya 

 4) Guru menggunakan alat peraga media pembelajaran 

5) Guru membimbing siswa selama pembelajaran 

6) Guru mengatur waktu sesuai dengan alokasi yang telah direncanakan 

7) Guru memiliki sikap simpati terhadap siswa. 

8) Skor aktivitas guru dalam mengajar 3,14 (Cukup) 

Tindakan aktivitas guru dalam pembelajaran menyimak cerita pada siklus I, 

dapat dlihat pada lampiran 1 halaman 71. 

Kelemahan yang dimiliki oleh guru yang terlihat dalam kegiatan 

tindakan ini, yaitu: Posisi guru masih terfokus di depan kelas, sehingga sulit 

untuk memonitor siswa yang berada di bagian belakang kelas saat kegiatan 

menyimak cerita berlangsung. Selain itu guru jarang menegur atau 
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memperingatkan siswa yang tidak fokus terhadap proses pembelajaran yang 

sedang berlangsung, guru cenderung membiarkan dan bersifat acuh. 

Kelemahan yang bersumber dari siswa ditemukan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a) Siswa terlihat belum sepenuhnya aktif dalam pembelajaran. Masih 

terdapat beberapa siswa yang duduk di tempat duduk deretan belakang 

yang berbicara dengan teman sebangku dan saling melempar kertas. 

b) Siswa masih kesulitan menjawab pertanyaan guru serta dalam 

mengungkapkan pendapat. Begitu juga pada saat mengerjakan tes tertulis, 

hasil yang dicapai siswa masih kurang memuaskan. Selain itu siswa masih 

takut salah dalam menceritakan kembali isi cerita, meskipun hanya dengan 

cerita yang singkat. Hal ini dikarenakan siswa belum mampu untuk 

menentukan pokok-pokok pikiran dalam cerita, sehingga siswa mengalami 

kesulitan untuk menceritakan kembali cerita yang disimak dengan benar 

dan runtut. Dari segi hasil, hanya 14 siswa atau sekitar 63,63%% yang 

sudah mampu memahami cerita dengan baik dan benar. Sedangkan yang 8 

siswa atau sekitar 36,36% sisanya masih perlu meningkatkan 

Keterampilan Menyimak cerita, terutama dalam hal menceritakan kembali 

cerita yang disimak dengan benar dan runtut. Dalam siklus ini diberi batas 

ketuntasan minimal nilai 60. Dari batasan tersebut didapatkan hasil bahwa 

14 siswa telah dinyatakan lulus. 

 Berdasarkan hasil observasi terhadap proses pembelajaran dan angket 

yang diberikan kepada siswa tersebut diperoleh gambaran tentang 

keaktifan dan kegiatan siswa selama kegiatan belajar-mengajar 

berlangsung, yaitu sebagai berikut: 

 a) Siswa yang mempunyai antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran menyimak cerita sebanyak 12 siswa atau sekitar 54,54%, 

sedangkan 10 siswa atau sekitar 45,45% kurang antusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

 b) Siswa yang aktif selama kegiatan belajar-mengajar (KBM) 

berlangsung sebanyak 10 siswa atau 45,45%, sedangkan 12 siswa atau 

sekitar 54,54% lainnya kurang memperhatikan penjelasan dari guru. 
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Siswa tersebut kebanyakan berada pada posisi tengah hingga 

belakang, sedangkan posisi guru lebih banyak berada di depan. 

 c) Berdasarkan hasil tes unjuk kerja siswa menceritakan kembali cerita di 

depan kelas, di dapat 13 siswa atau sekitar 59,09% siswa yang sudah 

mampu memahami isi cerita dan menceritakannya kembali dengan 

cukup baik dan lancar, sedangkan 9 siswa atau sekitar 40,90% masih 

perlu perbaikan. Hal ini disebabkan karena siswa belum mampu 

menentukan pokok-pokok pikiran dalam cerita yang disimak. 

 d) Berdasarkan angket yang dibagikan kepada siswa, sekitar 19 siswa 

atau 86,36% siswa menyatakan bahwa pembelajaran menyimak cerita 

dengan media video lebih menarik dan menyenangkan. 

 e) Skor aktivitas dalampembelajaran 3,4 (cukup) 

Tindakan aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita pada 

siklus I, dapat diketahui dari hasil observasi seperti pada lampiran 2 lihat 

halaman 72. 

 

d. Analisis dan Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, dilakukan analisis dan refleksi 

sebagai berikut: 

1) Posisi guru tidak hanya berada di depan kelas ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Guru juga harus berkeliling untuk memonitor siswa yang 

berada di tempat duduk deretan paling belakang, agar siswa yang di 

belakang dapat ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar-mengajar. 

Selain itu guru juga perlu menegur siswa yang tidak fokus terhadap proses 

pembelajaran. Jadi, perhatian guru bisa menyeluruh dan semua siswa 

merasa diperhatikan. 

2) Siswa diajak turut berpartisipasi aktif terhadap kegiatan belajar-mengajar, 

yaitu tentang menyimak cerita dengan seksama. 

3) Untuk mendorong siswa agar suka-rela mengemukakan komentar, 

tanggapan, menjawab pertanyaan, dan menceritakan kembali cerita 

dengan baik, benar dan lancar, sebaiknya guru memberikan reward kepada 

siswa, misalnya berupa pujian atau yang berupa nilai tambahan kepada 

siswa. 
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4) Agar siswa tidak merasa takut dan minat belajar meningkat, ketika tampil 

di depan kelas untuk menceritakan kembali cerita yang disimak selalu 

diberi motivasi. 

Dari hasil akhir pembelajaran menyimak cerita pada siklus I dapat 

dilihat pada tabel 4. 
 

Tabel 4. Nilai Tes Keterampilan Menyimak Cerita Siswa Kelas V Siklus I. 

No Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1 < 40 0 0% 

2 41-50 2 9,09% 

3 51-60 6 27,27% 

4 61-70 6 27,27% 

5 71-80 6 27,27% 

6 81-90 2 9,09% 

7 91-100 0 0% 

 Jumlah 22 100% 

Dari tabel 4 dapat diuraikan bahwa yang mendapat nilai antara 41-50 

adalah 2 siswa (27,27%), nilai antara 51-60 adalah 6 siswa (27,27%), nilai 

antara 61-70 adalah 6 siswa (27,27%), nilai antara 71-80 adalah 6 siswa 

(27,27%), nilai antara 81-91 adalah 2 siswa (9,09%). Sedangkan nilai rata-rata 

kelas keterampilan menyimak cerita pada siklus I adalah 67,27. Tingkat 

ketuntasan pada siklus I adalah 63,63% atau sekitar 14 siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik Nilai Tes Keterampilan Menyimak Cerita Siswa Kelas V 

Siklus I. 
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Dari gambar 8 dapat diuraikan bahwa frekuensi yang mendapat nilai 

keterampilan menyimak sudah mengalami peningkatan yaitu siswa yang 

mendapat nilai di atas 61 adalah 14 siswa atau sekitar 63,63%, sementara nilai 

rata-rata adalah 67,27. Lihat lampiran 31 halaman 122. 

 

2. Siklus Kedua 

a. Perencanaan Tindakan II 

Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, 20 April 2010 di kantor guru. 

SD Negeri 1 Ngolodono. Pelaksanaan tindakan selanjutnya pada siklus II 

pertemuan I dilakukan pada hari Kamis, 22 April 2010 selama tiga jam 

pelajaran (3 x 35 menit) dan pertemuan II pada hari Jumat, 23 April 2010 

selama dua jam pelajaran (2 x 35 menit). Kemudian mendiskusikan rancangan 

tindakan yang akan dilakukan dalam proses penelitian selanjutnya. Rancangan 

kegiatan dalam siklus II kali ini meliputi rencana pembelajaran menyimak 

cerita dengan media video yang sedikit berbeda dari siklus sebelumnya. Pada 

kesempatan tersebut juga disampaikan analisis hasil observasi terhadap siswa 

kelas V yang dilakukan pada siklus I. Analisis hasil observasi berupa nilai 

siswa pada siklus I, kondisi pembelajaran siklus I dan upaya perbaikan pada 

siklus I, dan kemudian mendiskusikan kelebihan dan kekurangan selama 

berlangsungnya proses pembelajaran menyimak cerita pada siklus I. 

Untuk mengatasi berbagai kekurangan yang terjadi pada siklus I, 

akhirnya disepakati hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh guru dalam 

menyampaikan materi menyimak cerita pada siswa. Hal-hal tersebut yakni 

posisi guru selama pembelajaran berlangsung harus senantiasa berotasi agar 

guru dapat mengamati perilaku seluruh siswanya, baik yang duduk di tempat 

duduk bagian depan, tengah, maupun di bagian belakang. Guru memberikan 

teguran atau peringatan secara halus kepada siswa yang perhatiannya tidak 

terfokus pada proses pembelajaran. 

Untuk mengatasi kekurangan dari sisi siswa, terutama keengganan 

siswa untuk memberikan respon atas stimulus dari guru, serta mengemukakan 

pendapat serta tampil bercerita di depan kelas, kemudian disepakati adanya 

reward/hadiah kepada siswa yang aktif selama proses pembelajaran 
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menyimak cerita berlangsung. Reward yang direncanakan berupa: nilai 

tambahan, ungkapan-ungkapan pujian seperti: bagus sekali, baik sekali, baik, 

tepat sekali, pemberian alat tulis. Hal ini dilakukan untuk memotivasi siswa 

agar lebih giat dalam menyimak cerita dari media video. Selain itu, hal 

tersebut bertujuan agar siswa menunjukkan eksistensinya selama 

pembelajaran berlangsung. Sehingga terjadi hubungan timbal-balik antara 

guru dengan siswa dan pembelajaran tidak berlangsung suatu arah saja, 

melainkan dua arah. 

Selain itu, untuk mengatasi permasalahan siswa yang masih tampak 

takut dan malu ketika tampil untuk menceritakan kembali cerita yang telah 

disimak, diberi kebebasan untuk membuat ringkasan secara tertulis untuk 

dibacakan di depan kelas. 

Sebagai upaya mengatasi kelemahan dari segi media, maka cerita yang 

akan disajikan dengan cara mengganti cerita lain. Teratasinya satu masalah 

media tersebut diharapkan mampu menutupi kekurangan dari masalah yang 

lainnya. Kemudian bersama guru menyusun rencana pembelajaran menyimak 

cerita dengan media video untuk pertemuan selanjutnya. Berdasarkan 

pertimbangan perlu dicarikan judul cerita yang lain, yaitu cerita dengan judul 

“Bawang Merah dan Bawang Putih”. Lihat lampiran 21 halaman 106-111. 

 

Tahap perencanaan tindakan II meliputi kegiatan sebagai berikut: 

Pertemuan Pertama 

  1. Kegiatan Awal (10 menit) 

  a) Berdoa 

  b) Presensi dan mengkondisikan siswa 

  2. Pendahuluan (15 menit) 

  a) Apersepsi dengan menggali pengalaman siswa dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan materi menyimak cerita 

  b) Guru dan siswa melakukan Tanya jawab seputar pengetahuan siswa 

tentang menyimak cerita. 

 c) Guru mempersiapkan media pembelajaran berupa TV, Kaset video, 

VCD Player. 
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  3. Kegiatan Inti (65 menit) 

a) Guru menjelaskan materi tentang menyimak cerita 

b) Guru memutar video tentang cerita “Bawang Merah dan Bawang 

Putih” dan siswa ditugasi untuk menyimak  

  c) Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok untuk mendiskusikan 

tentang tokoh-tokoh dalam cerita “Bawang Merah dan Bawang Putih” 

yang mereka simak. 

  d) Secara bergantian anggota kelompok membacakan hasil diskusi di 

depan kelas. 

  e) Guru dan siswa yang lain menanggapi hasil diskusi yang dibacakan di 

depan kelas. 

  f) Guru membagikan lembar kerja siswa yang berkaitan dengan tokoh, 

watak, tema, serta amanat cerita “Bawang Merah dan Bawang Putih” 

yang mereka simak.  

 

  4. Penutup (15 menit) 

  a) Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran 

 b) Menyusun instrumen penelitian, yaitu berupa tes dan nontes, 

instrumen penelitian ini dapat dilihat dalam lampiran 17 halaman 102 

dan lampiran 23 halaman 113. Instrumen tes dinilai dari hasil unjuk 

kerja menceritakan kembali cerita yang telah disimak. Instrumen 

nontes dinilai berdasarkan pedoman observasi yang dilakukan yaitu 

mengamati sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. 

  c) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

 

  Tahap perencanaan tindakan II pertemuan II yaitu pada hari Jumat, 23 April 

2010 meliputi kegiatan sebagai berikut: 

Pertemuan Kedua 

  1. Kegiatan Awal (10 menit) 

  a) Berdoa 

  b) Presensi dan mengkondisikan siswa 

  2. Pendahuluan (10 menit) 
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   a) Apersepsi dengan bertanya mengenai pembelajaran menyimak cerita 

pada pembelajaran sebelumnya. 

 b) Guru mempersiapkan media pembelajaran berupa TV, Kaset video, 

VCD Player. 

  3. Kegiatan Inti (40 menit) 

   Siswa tampil di depan kelas secara bergantian untuk menceritakan 

kembali cerita yang telah disimak pada pertemuan sebelumnya. 

  4. Penutup (10 menit) 

  a) Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran 

   b) Menyusun instrumen penelitian, yaitu berupa tes dan non tes, 

instrumen penelitian ini dapat dilihat dalam lampiran 19 halaman 104 

dan lampiran 24 halaman 115. Instrumen tes dinilai dari hasil unjuk 

kerja menceritakan kembali cerita yang telah disimak. Instrumen 

nontes dinilai berdasarkan pedoman observasi yang dilakukan yaitu 

mengamati sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. 

   c) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan II 

Tindakan II pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 22 

April 2010 selama tiga jam pelajaran (3 x 35 menit) dalam satu kali 

pertemuan di ruang kelas V SD Negeri 1 Ngolodono. Dalam pelaksanaan 

tindakan II pertemuan pertama ini, guru mengaplikasikan solusi yang telah 

disepakati untuk mengatasi kekurangan pada proses pembelajaran menyimak 

cerita dalam siklus I, sedangkan peneliti melakukan observasi terhadap proses 

pembelajaran dengan menempatkan diri di tempat duduk paling belakang. 

Adapun pelaksanaan tindakan II pertemuan pertama adalah sebagai 

berikut: kegiatan belajar-mengajar diawali dengan pendahuluan, guru 

menyapa siswa dan melakukan presentasi, kemudian guru memberikan 

apersepsi dengan menggali pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan materi menyimak cerita, serta menyegarkan kembali 

ingatan siswa terhadap pembelajaran menyimak cerita pada pertemuan yang 

lalu. Apersepsi tersebut berupa pertanyaan yang berkaitan dengan 
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pembelajaran menyimak cerita. Kemudian guru sedikit memberikan 

penjelasan tentang menyimak cerita. Dan selanjutnya guru mulai 

membunyikan kaset video yang berisikan cerita. Kemudian guru sedikit 

memberikan penjelasan tentang menyimak cerita. Dan selanjutnya guru mulai 

membunyikan kaset video yang berisikan cerita, siswa disuruh untuk 

menyimak dengan seksama seperti pada pertemuan sebelumnya. 

Setelah kegiatan menyimak melalui media video selesai, guru 

kemudian memberikan pertanyaan secara lisan kepada siswa mengenai isi 

cerita dan melakukan penilaian dalam bentuk evaluasi subjektif tes. Setelah 

siswa selesai mengerjakan kemudian disuruh mengumpulkan hasil 

pekerjaannya, perwakilan siswa secara sukarela diminta tampil di depan kelas 

untuk menceritakan kembali cerita yang telah disimak. 

Guru memberikan reward berupa pujian untuk siswa yang 

berkonsentrasi selama proses pembelajaran. Setelah beberapa siswa tampil di 

depan kelas, guru menuliskan rangkuman cerita, siswa diminta untuk 

menyalinnya di dalam bukupelajaran dan membacanya untuk dipelajari. 

Kegiatan terakhir yaitu guru dan siswa melakukan refleksi terhadap proses 

belajar-mengajar yang telah dilakukan. Refleksi berkisar pada materi 

menyimak cerita yang telah diajarkan uantuk bahan pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

Hasil pembelajaran menyimak cerita dengan tes tertulis pada siklus II, 

dapat diketahui pada tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Data Nilai Tes tertulis pada Siklus II Pertemuan I 

No Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1 < 40 0 0% 

2 41-50 0 0% 

3 51-60 3 13,63% 

4 61-70 6 27,27% 

5 71-80 7 31,81% 

6 81-90 6 27,27% 

7 91-100 0 0% 

 Jumlah 22 100% 
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Dari tabel 5 dapat diuraikan bahwa yang mendapat nilai antara 51-60 

adalah 3 siswa (13,63%) nilai antara 61-70 adalah 6 siswa (27,27%), nilai 

antara 71-80 adalah 7 siswa (31,81%), nilai antara 81-90 adalah 6 siswa 

(27,27%). Nilai tertinggi adalah 90 dan nilai terendah adalah 60. Nilai rata-

rata kelas adalah 77,27. Lihat lampiran 32 halaman 123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Grafik Data Nilai Tes tertulis pada Siklus II Pertemuan I 

 

Dari gambar 9 dapat diuraikan bahwa frekuensi yang mendapat nilai 
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belajar-mengajar diawali dengan pendahuluan, guru menyapa siswa dan 

melakukan presensi. Kemudian guru memberikan apersepsi serta 

menyegarkan kembali ingatan siswa seputar materi yang telah dibahas pada 

pertemuan yang lalu, yaitu berupa soal tanya jawab. Pada kegiatan selanjutnya 

siswa disuruh maju untuk menceritakan kembali cerita yang telah disimak 

dengan lisan secara individu dan bergantian. Setelah kegiatan selesai, 

kemudian dilanjutkan dengan pembagian hasil tes tertulis, sebagai bentuk 

penghargaan dan penambah motivasi belajar siswa, guru memberikan reward 
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berupa pujian untuk setiap siswa yang tampil di depan kelas. Sebelum 

pembelajaran itu ditutup, guru dan siswa mengadakan refleksi pembelajaran 

menyimak cerita pada hari tersebut. 

Sedangkan hasil dari pembelajaran menyimak cerita pada siklus II 

pertemuan II dengan tes unjuk kerja dapat dilihat pada tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Data Nilai Tes unjuk kerja pada Siklus II Pertemuan II 

No Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1 < 40 0 0% 

2 41-50 2 9,09% 

3 51-60 2 9,09% 

4 61-70 4 18,18% 

5 71-80 11 50% 

6 81-90 3 13,63% 

7 91-100 0 0% 

 Jumlah 22 100% 

 

Dari tabel 6 dapat diuraikan bahwa yang mendapat nilai antara 41-50 

adalah 2 siswa (9,09%), nilai antara 51-60 adalah 2 siswa (9,09%), nilai antara 

61-70 adalah 4 siswa (18,18%), nilai antar 71-80 adalah 11 siswa (50%), nilai 

antara 81-90 adalah 3 siswa (13,63%). Nilai terendah adalah 50 dan nilai 

tertinggi adalah 90, nilai rata-rata adalah 75. Lihat lampiran 33 halaman 124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Grafik Data Nilai Tes unjuk kerja pada Siklus II Pertemuan II 
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Dari gambar 10 dapat diuraikan bahwa frekuensi yang mendapat nilai 

keterampilan menyimak kembali isi cerita yang disimak paling banyak adalah 

nilai antara 71-80 sebanyak 11 siswa. 

c. Observasi dan Interpretasi 

Pengamatan dilakukan pada hari Kamis, 22 April 2010 selama tiga 

jam pelajaran (3 x 35 menit) dan hari Jum’at, 23 April 2010 selama dua jam 

pelajaran (2 x 35 menit). Pengamat mengamati jalannya proses pembelajaran 

dengan menjadi partisipan pasif yang duduk di tempat duduk bagian 

belakang. Dari kegiatan tersebut, diperoleh beberapa catatan yaitu proses 

belajar-mengajar berjalan dengan lancar dan baik, sedangkan siswa tampak 

antusias sekali mengikuti kegiatan belajar-mengajar dengan konsentrasi penuh 

tanpa ada anak yang membuat gaduh. 

Seperti halnya pertemuan-pertemuan sebelumnya, guru mengawali 

pelajaran dengan melakukan presensi kehadiran siswa. Guru meminta siswa 

untuk mengingat kembali materi-materi menyimak cerita yang telah mereka 

terima dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Siswa menjawab semua 

pertanyaan yang diajukan guru kepada mereka dengan antusias. 

Pada pertemuan pertama, materi yang diajarkan tetap sama yaitu 

Keterampilan Menyimak cerita dengan media video. Guru memutarkan video 

yang berisikan cerita “Bawang Merah Bawang Putih”. Pada pertemuan 

tersebut, siswa tampak antusias sekali untuk menyimak cerita melalui media 

video. Karena volume suara bisa diatur yaitu dibuat keras, sedang, maupun 

kecil sehingga anak sangat terfokus pada cerita lewat media video. Hanya 

sebagian kecil siswa yang duduk di bangku deretan paling belakang yang 

kadang-kadang masih berisik sama temannya. Namun perhatian mereka 

kembali terfokus ketika guru mendekati pada anak yang berbisik tadi. 

Selanjutnya, setelah pembelajaran menyimak selesai, guru 

memberikan sedikit ulasan mengenai cerita yang telah disimak tadi, dan 

memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan cerita tersebut. 

Kemudian guru menyuruh anak satu-persatu untuk menceritakan kembali 
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cerita yang telah disimak di depan kelas dan diberi penilaian dengan 

instrumen yang telah disiapkan. Hal ini dengan maksud untuk mengetahui 

sampai sejauh mana kemampuan anak untuk mengungkapkan kembali cerita 

yang disimak dengan bahasa yang runtut, baik, dan benar. 

Setelah seluruh siswa tampil bercerita, guru memberikan tes untuk 

mengukur Keterampilan Menyimak cerita secara tertulis, dalam bentuk tes 

subjektif. Dalam mengerjakan soal dibatasi waktu. Kemudian hasil tes 

dikumpulkan kepada guru untuk dikoreksi. 

Reward untuk siswa yang berprestasi dalam kegiatan menceritakan 

kembali diberikan setelah selesai mengerjakan tes. Kemudian, waktu yang 

tersisa dimanfaatkan oleh guru untuk memberi kesempatan pada siswa 

bertanya dan merefleksi hasil pembelajaran menyimak cerita dengan media 

video. Setelah beberapa saat tidak ada siswa yang mengajukan pertanyaan, 

guru mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses belajar-mengajar 

tersebut dapat dinyatakan bahwa: 

1) Siswa yang sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran 

menyimak cerita menyimak sebanyak 19 siswa atau sekitar 86,36%, 

sedangkan 3 siswa atau sekitar 13,63% lainnya tampak tidak bersemangat 

dan tidak berkonsentrasi ketika mengikuti proses pembelajaran menyimak 

cerita dengan media video. 

2) Siswa yang aktif selama pemberian apersepsi sebanyak 20 siswa atau 

sekitar 90,90%, sedangkan 2 siswa atau sekitar 9,09% lainnya tampak 

berbicara sama temannya. 

3) Siswa yang aktif selama kegiatan belajar-mengajar berlangsung sebanyak 

19 siswa atau sekitar 86,36%, sedangkan 3 siswa atau sekitar 13,63% 

lainnya kurang fokus terhadap pembelajaran. 

4) Siswa yang antusias menjawab soal-soal (lisan maupun tertulis) sebanyak 

20 siswa atau sekitar 90,90%, sedangkan 2 siswa atau sekitar 9,09% 

lainnya diam saja saat diberi pertanyaan. 
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5) Berdasarkan hasil pekerjaan siswa diketahui bahwa 20 siswa atau sekitar 

90,90% siswa sudah mampu tampil menceritakan kembali cerita yang 

telah mereka simak dengan kalimat sederhana secara lancar, sedangkan 2 

siswa atau sekitar 9,09% siswa masih perlu meningkatkan kemampuan 

menceritakan kembali dari cerita yang telah disimak di depan kelas. Pada 

siklus II ini diberi batasan kelulusan nilai sebesar 60. dari batas kelulusan 

yang telah ditetapkan, sejumlah 19 siswa atau sekitar 86,36% siswa 

dinyatakan lulus. 

6) Berdasarkan angket yang dibagikan kepada siswa, sekitar 19 siswa atau 

86,36% siswa menyatakan bahwa pembelajaran menyimak cerita dengan 

media video lebih menarik dan menyenangkan. 

Tindakan aktivitas siswa dalam pembelajaran menyimak cerita pada siklus II, 

dapat diketahui dari hasil observasi lihat lampiran 15 halaman 97. 

Hasil akhir pembelajaran menyimak cerita pada siklus II, dapat diketahui pada 

tabel 7 berikut: 
 

Tabel  7. Nilai Tes Keterampilan Menyimak Cerita Siswa Kelas V Siklus II  

No Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1 < 40 0 0% 

2 41-50 0 0% 

3 51-60 3 13,63% 

4 61-70 3 13,63% 

5 71-80 10 45,45% 

6 81-90 6 27,27% 

7 91-100 0 0% 

 Jumlah 22 100% 

 

Dari tabel 7 dapat diuraikan bahwa yang mendapat nilai antara 51-60 

adalah 3 siswa (13,63%), nilai antara 61-70 adalah 3 siswa (13,63%), nilai 

antara 71-80 adalah 10 siswa (45,45%), nilai antara 81-90 adalah 6 siswa 

(27,27%). Nilai terendah adalah 55 dan nilai tertinggi adalah 90, sedangkan 
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nilai rata-rata kelas keterampilan menyimak cerita pada siklus II adalah 76,13 

tingkat ketuntasan pada siklus II adalah 86,36% atau sekitar 19 siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar11. Nilai Tes Keterampilan Menyimak Cerita Siswa Kelas V Siklus II 

 
Dari gambar 11 dapat diuraikan bahwa frekuensi bahwa frekuensi  

mendapat nilai keterampilan menyimak cerita  paling banyak adalah nilai 

antara 71-80 sebanyak 10 siswa. Hal itu menunjukkan bahwa keterampilan 

menyimak cerita mengalami peningkatan dilihat dari siswa yang mendapat 

nilai di atas 61 adalah 19 siswa atau sekitar 86,36%. Jadi tingkat ketuntasan 

pada siklus II adalah 86,36% dengan nilai rata-rata kelas 76,13. Lihat 

lampiran 34 halaman 125. 

 
d. Analisis dan Refleksi 

Secara umum semua kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran 

menyimak cerita dengan media video pada siklus II ini telah dapat diatas 

dengan baik. Guru telah berhasil membangkitkan minat dan motivasi siswa 

untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar dengan tertib. Perhatian siswa jadi 

lebih terfokus terhadap proses pembelajaran menyimak cerita. Guru telah 

mampu memancing respons siswa terhadap stimulus yang diberikannya dan 
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mampu mengelola kelas dengan baik selama proses belajar-mengajar tanpa 

membuat siswa merasa jenuh. Sebagian besar siswa dengan sukarela 

mengemukakan menjawab pertanyaan, dan berpendapat tanpa harus ditunjuk 

oleh guru. Sedangkan dari hasil tugas menyimak cerita yang telah dikerjakan 

siswa dapat disimpulkan bahwa media video terbukti dapat meningkatkan 

Keterampilan Menyimak cerita siswa. Media video yang digunakan pada 

siklus II mampu membantu siswa dalam memahami isi cerita. Sehingga siswa 

mampu menceritakan kembali isi cerita yang telah disimak, walaupun hanyak 

menggunakan bahasa yang masih sederhana, tapi sudah sesuai dengan isi 

cerita. Simpulan ini diambil dari hasil perbandingkan antar hasil pekerjaan 

siswa pada saat observasi siklus I dan siklus II. Setelah pelaksanaan 

pembelajaran Keterampilan Menyimak cerita dengan media video 

Keterampilan Menyimak cerita siswa semakin meningkat. Hal ini terbukti 

dengan penggunaan media video siswa lebih mudah memahami dalam 

menyimak isi cerita. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan tindakan dapat dinyatakan bahwa terjadi 

peningkatan kualitas pembelajaran, baik proses maupun hasil Keterampilan 

Menyimak cerita dengan menggunakan media video dari siklus I sampai siklus II. 

Secara garis besar penelitian ini telah berhasil menjawab rumusan masalah yang telah 

dikemukakan. Perumusan masalah tersebut adalah: 

1. Bagaimanakah proses pembelajaran menyimak cerita dengan penggunaan media 

video pada siswa kelas V SD Negeri 1 Ngolodono, Karangdowo? 

2. Apakah penggunaan media video dapat meningkatkan Keterampilan Menyimak 

cerita pada siswa kelas SD Negeri 1 Ngolodono, Karangdowo? 

Jawaban untuk perumusan masalah di atas dapat dipaparkan sebagai 

berikut: 

Penelitian tindakan kelas (classroom action research) terhadap 

peningkatan Keterampilan Menyimak cerita menggunakan media video pada 

siswa V SD Negeri 1 Ngolodono dan dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap 
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siklus dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu: (1) tahap perencanaan tindakan, 

(2) tahap pelaksanaan tindakan, (3) tahap observasi dan interpretasi, dan (4) 

tahap analisis dan refleksi. 

Sebelum melaksanakan siklus I, melakukan survey awal untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi dan kondisi yang ada di lapangan. 

Berdasarkan hasil kegiatan survey awal telah ditemukan bahwa kualitas proses 

dan hasil Keterampilan Menyimak cerita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

di kelas V SD Negeri 1 Ngolodono masih tergolong rendah. Oleh karena itu, 

perlu adanya kolaborasi dengan teman sejawat untuk berupaya mengatasi 

masalah tersebut dengan menerapkan penggunaan media video dalam 

pembelajaran menyimak cerita. 

Kemudian guru kelas V menyusun rencana guna melaksanakan siklus I, 

yang sekaligus merupakan tindakan awal dan utama untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan di dalam pembelajaran menyimak cerita. Pada 

siklus pertama guru telah menggunakan media video sebagai media 

pembelajaran menyimak cerita. Berdasarkan siklus pertama tersebut diperoleh 

deskripsi hasil pembelajaran menyimak cerita dengan media video. Dari 

deskripsi tersebut ternyata masih terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan 

di dalam pelaksanaan tindakan. Kekurangan tersebut berasal dari guru, siswa, 

dan media yang digunakan. Kelemahan dari pihak guru yaitu, posisi guru yang 

hanya selalu berada di depan kelas, membuat perhatiannya hanya terfokus pada 

siswa yang duduk di bangku deretan paling depan. Sedangkan siswa yang berada 

di deretan bangku belakang kurang mendapat perhatian, sehingga siswa kurang 

konsentrasi terhadap pembelajaran. Atau dengan kata lain pengelolaan kelas 

kurang baik. Kelemahan dari pihak siswa yaitu, antusias dan minat mengikuti 

pembelajaran, keberanian siswa dalam kegiatan menceritakan cerita yang telah 

disimak di depan kelas serta pemahaman tentang isi cerita masih cukup rendah. 

Sedangkan kelemahan dari segi media sulitnya untuk mendapatkan casset yang 

berisi cerita. Kemudian kekurangan tersebut dapat dipahami karena siklus ini 

merupakan siklus pertama yang masih banyak kekurangannya. Pada siklus 
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pertama telah ditetapkan bahwa batas minimal kelulusan adalah dengan nilai 60. 

Dari batasan minimal tersebut diperoleh hasil 14 siswa yang dapat menyimak 

dengan baik. 

Siklus II merupakan siklus untuk memberikan solusi yang dilaksanakan 

untuk mengatasi kekurangan/kelemahan yang terjadi selama proses 

pembelajaran Keterampilan Menyimak cerita menggunakan media video pada 

siklus I. Solusi yang disepakati yaitu perubahan posisi guru dalam mengajar dari 

statis di depan kelas menjadi rotasi ke seluruh kelas serta pemberian peringatan 

atau teguran kepada siswa yang tidak fokus perhatiannya pada proses 

pembelajaran, siswa diajak turut berpartisipasi aktif dalam tanya jawab tentang 

cerita yang telah disimak. Juga berpartisipasi aktif dalam tanya jawab tentang 

cerita yang telah disimak. Juga pemberian motivasi belajar siswa dengan cara 

memberikan reward atau hadiah berupa pujian kepada siswa yang berprestasi. 

Berdasarkan pelaksaan siklus II terbukti bahwa terjadi peningkatan 

proses dan hasil pembelajaran menyimak cerita, jika dibandingkan dengan siklus 

I. Tindakan yang telah dilakukan, guru berhasil melaksanakan pembelajaran 

yang mampu menarik minat siswa terhadap proses pembelajaran menyimak 

cerita dengan media video. Keberhasilan penggunaan media video dalam upaya 

meningkatkan menyimak cerita dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai 

berikut: 

1. Motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menyimak cerita  

Sebelum tindakan penelitian ini dilaksanakan, siswa terlihat kurang 

berminat dan termotivasi mengikuti proses pembelajaran menyimak cerita. 

Hal tersebut disebabkan siswa merasa tidak tertarik dengan cara mengajar 

guru. Cara mengajar yang biasa digunakan oleh guru adalah dengan 

membacakan cerita dari buku teks Bahasa Indonesia untuk kelas V saja tanpa 

menggunakan media apapun atau sumber belajar yang lain. Kelemahan 

teknik ini adalah munculnya kebosanan siswa, sehingga tidak termotivasi 

untuk mengikuti pembeljaran menyimak cerita. Hal tersebut terlihat dari 

suasana kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa tidak begitu 
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aktif menanggapi stimulus dari guru. Perhatian siswa tidak terfokus untuk 

menyimak cerita yang dibacakan oleh guru, sebagian besar siswa diam atau 

tidak merespon ketika guru memberi pertanyaan, serta berbicara dengan 

teman yang lain. 

Setelah tindakan dilakukan, yaitu dengan penggunaan media video 

dalam pembelajaran menyimak cerita, siswa terlihat lebih tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran menyimak siswa terlihat memperhatikan penjelasan 

guru serta sangat antusias dalam menyimak cerita dengan media video. Minat 

siswa terhadap pembelajaran menyimak cerita dapat dikatakan mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari sikap siswa saat mengikuti kegiatan 

belajar-mengajar. Siswa terlihat antusias dan semangat. Misalnya, hampir 

seluruh siswa mengacungkan tangannya ketika guru meminta siswa 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru serta, siswa sangat terfokus 

dalam menyimak cerita lewat media video. Hal ini bagi siswa penggunaan 

media video merupakan sesuatu yang baru dalam proses pembelajaran 

menyimak cerita. Selain itu guru juga memberikan reward berupa pujian atau 

penambahan nilai bagi siswa yang aktif selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

2. Kemampuan guru dalam melakukan pengelolaan kelas 

Salah satu fakor yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran 

adalah kemampuan guru dalam melakukan pengelolaan kelas. Pengelolaan 

kelas meliputi tindakan guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, 

menumbuhkan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, 

pemberian hukuman dan penghargaan, distribusi perhatian pelibatan siswa 

dalam proses pembelajaran, kontak mata guru dengan siswa, dan posisi guru 

di dalam kelas. 

Pada survey awal pengamatan siklus I terlihat bahwa kemampuan 

pengelolaan kelas oleh guru masih kurang baik. Hal tersebut terlihat dari 

indikator-indikator sebagai berikut: 
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a. Guru kurang mampu menumbuhkan motivasi siswa untuk aktif menjawab 

pertanyaan, berpendapat, atau melibatkan siswa di dalam proses 

pembelajaran. 

b. Guru tidak memberikan penghargaan untuk siswa yang berhasil 

menjawab pertanyaan selama proses pembelajaran, sekalipun hanya 

dalam bentuk pujian. 

c. Posisi guru ketika proses pembelajaran berlangsung lebih banyak berada 

di depan kelas atau hanya duduk di depan. Perhatian guru hanya terbatas 

pada siswa yang duduk di tempat duduk deretan depan, sedangkan siswa 

yang duduk di depan di deretan tempat duduk bagian tengah dan belakang 

kurang mendapat perhatian dari guru. 

d. Guru tidak memberikan peringatan atau teguran kepada siswa yang 

perhatiannya tidak terfokus pada proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Misalnya, siswa berbicara dengan teman-temannya dan 

saling melempar kertas atau alat-alat tulis. 

e. Guru hanya memberikan kesempatan kepada siswa yang dikenali saja 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru. 

3. Kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran serta 

mengembangkan materi ajar. 

Sebelum tindakan penelitian dilakukan, guru kelas yang bersangkutan 

tidak pernah menggunakan media pembantu dalam menyampaikan materi. 

Guru hanya menggunakan buku tes sebagai acuan dan sumber belajar, 

selebihnya guru hanya menggunakan papan tulis, tes lisan, dan metode yang 

sering digunakan hanya cermah. Guru tersebut beranggapan bahwa buku teks 

saja cukup untuk digunakan sebagai media sekaligus sumber belajar siswa 

karena sudah sesuai dengan KTSP yang berlaku di SD Negeri 1 Ngolodono. 

4. Peningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran menyimak cerita 

Sebelum diadakan tindakan, siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami isi cerita yang disampaikan oleh guru, terlebih lagi untuk 

menceritakan kembali isi cerita yang telah disimak di depan kelas. Dari hasil 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

58

58

tes tertulis, hanya sebagian kecil siswa yang memperoleh hasil yang 

memuaskan dan dinyatakan lulus. Selain itu, sebagian besar siswa masih ada 

yang belum berani tampil di depan kelas untuk menceritakan kembali cerita 

yang telah disimak.hal ini dikarenakan anak belum mampu menguasai materi 

yang disimak walaupun hanya menggunakan bahasa yang sederhana. 

Setelah diadakan tindakan penelitian, Keterampilan Menyimak cerita 

siswa mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari nilai tes tertulis dan 

nilai unjuk kerja menceritakan kembali dari cerita yang disimak di depan 

kelas. Hal ini tidak lepas dari peran guru yang selalu pro aktif terhadap siswa 

dalam proses pembelajaran berlangsung.  

5. Peningkatan nilai yang diperoleh pada setiap siklus 

Proses dalam penilaian ini menekankan pada pengetahuan, 

pemahaman, serta sikap siswa terhadap cerita yang telah disimak. Penilaian 

pada siklus I, guru menetapkan batas minimal kelulusan sebesar 60 dari 

batasan tersebut diperoleh 14 siswa yang memperoleh nilai di atas standart 

kelulusan. Penilaian pada siklus II dilakukan dengan tes tertulis dan unjuk 

kerja, juga telah ditetapkan batas minimal kelulusan sebesar 60, dari batasan 

tersebut diperoleh 20 siswa yang mampu memperoleh nilai di atas batas 

kelulusan minimal. Peningkatan nilai siswa dapat dilihat pada lampiran. 

Meskipun bisa dikatakan cukup lancar, namun di dalam proses 

pelaksanaan penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan, namun 

semua itu dapat teratasi. Terbukti dalam siklus II, siswa telah mampu 

memahami isi cerita dengan baik dan siswa mampu menceritakan kembali 

dengan kalimat yang runtut, baik dan benar. 
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Tabel 8. Daftar Nilai Antarsiklus 

No Rentang Nilai Pretes 

Siklus I 

(rata-rata 2 

pertemuan) 

Siklus II 

(rata-rata 2 

pertemuan) 

1 < 40 0 0 0 

2 41-50 13 3 0 

3 51-60 4 5 3 

4 61-70 5 6 3 

5 71-80 0 6 10 

6 81-90 0 2 6 

7 91-100 0 0 0 

Jumlah  22 22 22 

 

Berdasarkan tabel 8 pada prasiklus nilai tertinggi 70, nilai terendah 45, 

nilai rata-rata 55. Dari 22 siswa yang tuntas KKM sejumlah 5 anak. Pada 

siklus I nilai tertinggi 85, nilai terendah 50, nilai rata-rata kelas 63,63. Dari 22 

siswa yang tuntas KKM 14  siswa. Pada siklus II nilai tertinggi 90, nilai 

terendah 55, nilai rata-rata kelas 76,13. Dari 22 siswa yang tuntas KKM 

sejumlah 19 siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Grafik Daftar Nilai Keterampilan Menyimak Antarsiklus 
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Berdasarkan gambar 12 dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

menyimak cerita siswa kelas V SD Negeri 1 Ngolodono dapat meningkat 

dengan penggunaan media video dan tujuan pembelajaran yang ini dicapai 

dapat terwujud dengan baik. 

 

Adapun perbandingan hasil antara siklus I dan siklus II, dapat dilihat 

pada tabel 9  berikut: 

 

Tabel 9. Perbandingan Hasil antara Siklus I dan Siklus II  

Deskripsi Hasil 

Penelitian 
Siklus I Siklus II 

P
E

R
E

N
C

A
N

A
A

N
 

1. Merancang skenario 

pembelajaran 

1. Guru akan merotasi 

posisi 

2. Guru menyusun 

rencana pembelajaran 

2. Guru akan 

memotivasi siswa 

di dalam proses 

pembeajaran 

dengan pemberian 

hadiah atau 

penghargaan 

3. Guru merancang media 

pembelajaran 

3. Guru akan menegur 

siswa yang 

perhatianya tidak 

terfokus pada 

proses 

pembelajaran 

4. Menyusun instrumen 

pembelajaran 

4. Siswa diajak untuk 

bertanya jawab 

tentang materi yang 

telah disimak 
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5. Siswa menceritakan 

kembali cerita yang 

telah disimak di depan 

kelas secara individu 

5. Siswa menceritakan 

kembali cerita yang 

telah disimak di 

depan kelas secara 

individu 

P
E

L
A

K
S

A
N

A
A

N
 

Apersepsi 

Guru bertanya jawab 

dengan siswa tenang 

materi cerita 

Apersepsi 

Guru bertanya jawab 

dengan siswa tenang 

materi cerita 

Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan 

penjelasan tentang 

materi yang akan di- 

ajarkan. 

Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan 

penjelasan tentang 

materi yang akan  

diajarkan. 

T
IN

D
A

K
A

N
 

2. Guru membunyikan 

kaset video yang berisi 

tentang cerita dan 

siswa disuruh 

menyimak 

2. Guru membunyikan 

kaset video yang 

berisi tentang cerita 

dan siswa disuruh 

menyimak 

3. Guru memberi 

pertanyaan kepada 

siswa tentang materi 

cerita yang telah 

disimak dengan lisan 

3. Guru tanya jawab 

dengan siswa 

secara lisan tentang 

materi yang telah 

materi yang telah 

disimak 

 4. Siswa disuruh 

merangkum cerita yang 

telah disimak dan 

dibacakan di depan 

kelas. 

4. Siswa disuruh 

menceritakan 

kembali cerita yang 

telah disimak yang 

berjudul Bawang 

Merah Bawang 

Putih 
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5. Guru melakukan 

evaluasi tes tertulis 

5. Guru menuliskan 

rangkuman dari 

cerita yang telah 

disimak dan siswa 

menyalinnya 

6. Siswa mengisi angket 

yang telah dibagikan 

guru. 

6. Guru memberikan 

evaluasi tes tertulis 

7. Guru dan siswa 

merefleksi proses 

belajar-mengajar 

7. Guru memberikan 

reward untuk 

semua siswa yang 

berprestasi berupa 

pujian atau hadiah 

yang lain. 

 8. Guru dan siswa 

merefleksi proses 

pembelajaran yang 

berlangsung 

 

H
A

S
IL

 

1. Siswa yang antusias 

dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

menyimak cerita 

sebanyak 12 siswa atau 

sekitar 54,54% 

1. Siswa yang 

antusias dalam 

mengikuti proses 

pembelajaran 

menyimak cerita 

sebanyak 19 siswa 

atau sekitar 86,36% 

 2. Siswa yang aktif 

selama kegiatan 

belajar-mengajar 

berlangsung sebanyak 

10 siswa atau sekitar 

45,45% 

2. Siswa yang aktif 

selama pemberian 

apersepsi sebanyak 

20 siswa atau 

sekitar 90,90% 
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3. Siswa yang antusias 

menjawab pertanyaan 

guru sebanyak 8 siswa 

atau sekitar 36,36% 

3. Siswa yang aktif 

selama kegiatan 

belajar-mengajar 

berlangsung 

sebanyak 19 siswa 

atau sekitar 86,36% 

4. Siswa yang sudah 

mampu memahami 

cerita dengan baik dan 

mampu menceritakan 

kembali cerita yang 

disimak sebanyak 14 

siswa atau 63,630%. 

4. Siswa yang 

antusias menjawab 

soal-soal (lisan 

maupun tertulis) 

sebanyak 20 siswa 

atau sekitar 

90,90%. 

5. Berdasarkan angket 

yang dibagikan kepada 

siswa, sekitar 19 siswa 

atau sekitar 86,36%, 

siswa menyatakan 

bahwa pembelajaran 

menyimak cerita 

dengan media video 

lebih menarik dan 

menyenangkan  

5. Berdasarkan hasil 

pekerjaan siswa 

diketahui bahwa 20 

siswa atau sekitar 

90,90% siswa 

sudah mampu 

tampil 

menceritakan 

kembali cerita yang 

telah mereka simak 

dengan kalimat 

sederhana secara 

lancar. 

 6. Dari batas kelulusan 

yang ditetapkan 

tersebut sejumlah 14 

siswa atau sekitar 

63,63% siswa 

dinyatakan lulus 

6. Dari batas 

kelulusan yang 

ditetapkan tersebut 

sejumlah 20 siswa 

atau sekitar 90,90% 

siswa dinyatakan 

lulus. 
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D. Indikator Keberhasilan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki dampak positif terhadap kegiatan 

belajar-mengajar di dalam kelas, peningkatan kemampuan guru, penggunaan 

bahan ajar lainnya, dan pemanfaatan media pendidikan. Kegiatan belajar-

mengajar yang berlangsung secara konvensional di mana guru bertindak sebagai 

penceramah yang memberikan materi, berubah menjadi suatu kegiatan dua arah. 

Guru memberikan stimulus dan siswa merespon stimulus. Siswa yang semula 

tidak begitu aktif menjadi aktif dalam pembelajaran seperti menjawab 

pertanyaan dari guru, memperhatikan penyampaian materi dari guru dan berani 

tampil di depan kelas untuk menceritakan kembali cerita yang telah disimak. 

Ditinjau dari segi kemampuan guru masih mengalami kebingungan untuk 

memotivasi siswa agar mau ikut aktif di dalam proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Setelah tindakan penelitian ini, guru mulai dapat mengembangkan 

kemampuannya untuk memotivasi siswa lebih aktif. Selain itu, guru yang semula 

tidak berpikir untuk menggunakan media video sebagai media dalam mengajar 

menajdi ikut termotivasi untuk menggunakan media video dalam mengajar 

menyimak cerita. Kemampuan guru dalam memanfaatkan media dan 

mengembangkan materi meningkat setelah tindakan penelitian ini dilaksanakan. 

Selain itu, kemampuan guru dalam melakukan pengelolaan kelas mengalami 

peningkatan. Guru tidak lagi segan untuk memperingati atau menegur siswa 

yang perhatiannya tdiak terfokus pada proses pembelajaran dan memberikan 

penghargaan kepada siswa untuk berpendapat atau ikut berpartisipasi aktif 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Ditinjau dari segi keaktifan siswa, telah terjadi perubahan positif 

terhadap sikap siswa dalam mengikuti pelajaran. Siswa mau aktif dan berperan 

serta dalam proses belajar-mengajar. Selain itu kemampuan siswa dalam 

menyimak cerita meningkat dengan pemberian tambahan materi menyimak 

cerita bermediakan video ini. Pengetahuan siswa bertambah dengan penggunaan 

media video. Perubahan positif tersebut membawa dampak baik berupa 

peningkatan nilai siswa dalam menyimak cerita. 
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Ditinjau dari segi pemanfaatan fasilitas dan pengembangan bahan ajar 

telah terjadi peningkatan yang cukup memuaskan. Guru mampu menggunakan 

fasilitas belajar dengan maksimal dan mampu mengembangkan bahan ajar yang 

digunakan. Bahan ajar yang semula bersumber dari satu buku teks berkembang 

menjadi beberapa buku penunjang serta penggunaan media video untuk menarik 

minat siswa. Penggunaan materi baru ini merupakan pembaharuan terhadap 

proses pembelajaran yang berlangsung selama ini. 

Berdasarkan indikator keberhasilan dapat dilihat pada persentase hasil 

capaian seperti pada tabel 10 berikut: 

 

Aspek yang diukur 
Persentase Hasil Capaian Indikator 

Keberhasilan Siklus I Siklus II 

1. Proses pembelajaran    

    a. Antusias siswa 54,54% 86,36% Siswa tampak antusias 

dalam aktivitas 

menyimak cerita dan 

mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan 

guru. 

    b. Perhatian Siswa 45,45% 90,90% Perhatian siswa hanya 

terfokus pada 

kegiatan menyimak 

cerita yang 

menggunakan media 

video dan 

mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan 

guru selama proses 

pembelajaran 
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    c.  Keaktifan dan 

keberanian siswa 

menjawab 

pertanyaan dan 

mengungkapkan 

pendapat 

36,36% 90,90% Siswa tampak aktif 

dalam menjawab 

pertanyaan dan 

mengungkapkan 

gagasan serta ide 

selama proses 

pembelajaran 

2. Ketuntasan hasil 

belajar (kemampuan 

memahami, 

menjawab pertanyaan 

serta menceritakan isi 

cerita yang disimak) 

63,36% 86,36% Mencapai standar 

ketuntasan belajar 

minimal untuk mata 

pelajaran bahasa 

Indonesia, yaitu 60 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pembelajaran Bahasa Indonesia 

dengan menggunakan media video dapat meningkatkan keterampilan menyimak 

cerita pada siswa kelas V SD negeri 1 Ngolodono Karangdowo. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan data-data sebagai berikut: 

Pada survey awal dari 22 siswa yang dinyatakan tuntas adalah 5 siswa atau sekitar 

22,72% dengan nilai rata-rata 55. Bahwa pada siklus I dari 22 siswa 14 siswa atau 

63,36%  dinyatakan tuntas dengan nilai rata-rata 67,27. Sedangkan pada siklus II dari 

22 siswa 19 siswa atau sikitar 86,36% dinyatakan tuntas dengan nilai rata-rata 6,13 

Jadi keterampilan cerita mengalami peningkatan pada setiap siklus dengan melewati 

batas ketuntasan minimal yaitu nilai 60. 

 

B. Implikasi 

Sejalan dengan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, implikasi yang 

didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Implikasi teoretis, yaitu implikasi teoretis yang memungkinkan adanya temuan-

temuan positif ke arah pengayaan pengetahuan dalam hal pembelajaran 

menyimak cerita. Penelitian ini dapat membuka wawasan pemahaman dan 

pendalaman materi menyimak cerita.  

2.  Implikasi praktis yaitu untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang 

penelitian tindakan kelas, sehingga dapat memotivasi guru dan peneliti lain untuk 

melakukan peneliatian sejenis. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk 

mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk menerapkan atau 

memilih media yang lebih tepat dalam pembelajaran yang dilaksanakan. 
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C. Saran 

Berkaitan dengan simpulan di atas, maka perlu saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

 Siswa disarankan untuk lebih terfokus dalam mengikuti pembelajaran menyimak 

cerita dengan media video, agar hasil simakan mudah dipahami. 

2. Bagi Guru 

 a. Pada dasarnya tugas guru adalah mengajar. Namun, dalam mengajar 

hendaknya melakukan suatu perencanaan dan evaluasi terhadap segala 

tindakan yang akan ditempuh. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar 

dalam pelaksanaannya, guru yang bersangkutan dapat memperkecil atau dapat 

menghilangkan kemungkinan munculnya berbagai kelemahan dalam proses 

pembelajaran yang terjadi. Selain itu, guru harus mampu memilih metode dan 

media yang kiranya sesuai untuk menyampaikan materi agar dapat menarik 

minat siswa. 

 b. Guru hendaknya terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

mengembangan materi, menyampaikan materi serta dalam pengelolaan kelas, 

sehingga pembelajaran yang dilakukannya dapat terus meningkat seiring 

dengan peningkatan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, guru hendaknya 

membuka diri untuk menerima berbagai saran dan kritik agar dapat lebih 

memperbaiki kualitas dirinya. 

3. Bagi Sekolah 

Dapat meningkatkan profesionalisme maupun kualitas pembelajaran yang 

dilakukan melalui penelitian tindakan kelas ini, disarankan kepada pihak sekolah 

untuk: (a) mencukupi sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, (b) 

memotivasi guru untuk sneantiasa melakukan peningkatan kinerjanya dengan 

jalan melakukan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran (misalnya 

dengan melakukan PTK sejenis ini), (c) mengirim guru ke beberapa forum ilmiah 

seperti seminar, lokakarya, workshop, diskusi ilmiah penataran-penataran supaya 

wawasan guru bertambah luas dan mendalam pemahamannya tentang pendidikan 

dan pengajaran yang menjadi tugas pokoknya. 

4. Bagi Pembaca 

 Pembaca lainnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian lanjutan mengenai 

media video untuk diterapkan pada aspek keterampilan berbahasa lainnya yaitu 

keterampilan berbicara, membaca, dan menulis.  
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