
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian mengenai pembelajaran menyimak cerita anak melalui media audio 

tape recorder ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau sering disebut 

Classroom Action Research.  Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan 

untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi 

meningkat (Wardhani, 2007: 1.4). Prosedur penelitian yang digunakan berbentuk 

siklus (cycle). Siklus ini tidak hanya berlangsung satu kali tetapi beberapa kali 

hingga tercapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 

kelas. Dalam setiap siklus terdiri dari empat kegiatan pokok, yaitu perencanaan 

(plan), pelaksanaan (act), pengamatan (observe), dan refleksi (reflect) (Wardhani, 

2007: 2.4). 
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Siklus tindakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Modifikasi dari Wardhani (2007:2.4). 
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3.2 Setting Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan 

siswa kelas VB SD Negeri 01 Bangunrejo Lampung Tengah, dengan 

jumlah 40 siswa terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. 

3.2.2 Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 01 Bangunrejo Kecamatan 

Gunungsugih.  

3.2.3 Waktu Penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Pelajaran 

2009/2010 selama 4 bulan (bulan Februari sampai bulan Mei). 

 

3.3  Alat Pengumpul Data  

Untuk mengumpulkan data, diperlukan suatu alat penelitian yang akurat, karena 

hasilnya sangat menentukan mutu penelitian. Alat pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah tes dan lembar observasi. Tes digunakan 

untuk mengetahui tingkat keterampilan siswa dalam menyimak cerita anak. 

Sedangkan lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

kinerja guru dan aktivitas belajar siswa selama berlangsungnya Penelitian 

Tindakan Kelas dalam pembelajaran menyimak cerita anak melalui media audio 

tape recorder.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Tes 

Data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan tes. Tes dilakukan sebanyak 

tiga kali, yaitu pada siklus I, siklus II, dan siklus III. Pengumpulan data melalui 

tes untuk mengungkapkan pemahaman siswa terhadap materi simakan serta 
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mengetahui ketercapaian indikator menyimak cerita anak. Soal tes tersebut dibuat 

berdasarkan cerita anak yang disimak siswa pada siklus I, siklus II dan siklus III. 

Dari hasil analisis tes tersebut dapat diketahui peningkatan keterampilan 

menyimak cerita anak pada siswa. Tes ini dilakukan pada saat siswa mengerjakan 

soal esai yang diberikan oleh guru, sementara penilaian hasil kerja setelah proses 

pembelajaran. 

 

3.4.2 Lembar Panduan Observasi 

Lembar panduan observasi dirancang peneliti berkolaborasi dengan guru kelas. 

Kegiatan observasi dilaksanakan selama proses pembelajaran menyimak cerita 

anak dilaksanakan. Observasi ini dilaksanakan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Untuk lebih memudahkan dan mengefektifkan pelaksanaan 

observasi, peneliti mengamati keadaan siswa dengan memberi tanda check list (√) 

dan kinerja guru dengan memberi kode-kode pada lembar panduan observasi yang 

telah disediakan.  

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 

secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif 

untuk penilaian hasil keterampilan menyimak siswa. Sedangkan hasil observasi 

menggunakan metode kualitatif. Berikut dijelaskan penerapan kedua teknik 

tersebut. 

 

3.5.1 Kualitatif 

Data kualitatif ini diperoleh dari observasi aktivitas siswa dan observasi kinerja 

guru. Data aktivitas siswa diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung 

terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar 
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observasi aktivitas siswa. Data kinerja guru diperoleh melalui pengamatan 

langsung dengan menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja Guru.  

Untuk menghitung persentase aktivitas siswa digunakan rumus sebagai berikut. 

  % A = NA X 100% 

   N 

Keterangan % A     = Aktivitas Siswa 

  NA  = Jumlah siswa yang aktif 

  N     = Jumlah siswa keseluruhan 

Diadopsi dari Sugiarsih U, Skripsi (2006: 23) 

Kriteria Keberhasilan Aktivitas Belajar Siswa dan kinerja guru 

Tingkat Keberhasilan   Keterangan 

86 - 100%   = Baik Sekali 

71 - 85%   = Baik 

56 - 70 %   = Cukup 

41 - 55 %   = Kurang  

26 - 40%   = Kurang sekali 

Modifikasi dari Arifin  

(dalam Http://www.dokterkimia.com/20/10/06/meningkatkan pemahaman siswa-

pada.html. (tanggal akses 11 juni 2010, 23 november 2010). 

 

 

3.5.2 Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data hasil tes keterampilan menyimak cerita anak 

melalui media audio tape recorder pada siklus I, siklus II dan siklus III. Unsur 

mekanik yang dinilai dalam menyimak cerita anak adalah: 

1. = Menceritakan kembali isi cerita anak dengan kalimat yang runtut. 

2. = Menceritakan kembali isi cerita anak dengan kata yang tepat. 

3. = Menceritakan kembali isi cerita secara lengkap. 

http://www.dokterkimia.com/20/10/06/meningkatkan%20pemahaman%20siswa-pada.html
http://www.dokterkimia.com/20/10/06/meningkatkan%20pemahaman%20siswa-pada.html
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4. = Menyampaikan pesan atau amanat yang terkandung di dalam cerita anak 

secara tepat. 

5. = Lafal dan intonasi tepat dan wajar. 

 

Keterangan :  

 

Bobot skor dari setiap aspek sebesar 10. 

Maka penilaian keterampilan menyimak cerita anak yaitu  

Nilai =  Jumlah sekor perolehan    X 100  

             Jumlah sekor maksimum  

 

Diadopsi dari Risqiyya (dalam http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/ 

archives/HASH3fff.dir/doc.pdf- tanggal akses 23 juni 2010. @ 13.40). 

 

 

Hasil belajar siswa yang akan dinilai adalah ketepatan siswa dalam menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita anak yang disimak. Hal ini untuk 

menilai kemampuan menyimak cerita anak siswa. 

Jumlah soal 10  

Bobot skor tiap soal sebesar 10. 

Nilai akhir = Jawaban benar X 10 

 

3.6 Urutan Penelitian Tindakan Kelas 

3.6.1 Siklus I 

Prosedur tindakan pada siklus ini terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. 

 

a. Perencanaan (planning) 

Pada tahap ini, peneliti membuat rencana pembelajaran yang tepat untuk 

mencapai pembelajaran yang diinginkan oleh peneliti. Dalam siklus pertama, 

peneliti mempersiapkan proses pembelajaran menyimak cerita anak melalui media 

audio tape recorder dengan langkah-langkah : 

http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/%20archives/HASH3fff.dir/doc.pdf
http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/%20archives/HASH3fff.dir/doc.pdf
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a. Membuat jadwal perencanaan tindakan untuk menentukan materi pokok yang 

diajarkan. 

b. Peneliti bersama guru berdiskusi untuk membuat kesepakatan tentang kegiatan 

pembelajaran menyimak cerita anak melalui media audio tape recorder. 

c. Menyiapkan kaset cerita anak yang akan diperdengarkan siswa. 

d. Menyiapkan instrumen tes berupa soal-soal beserta penilaiannya.  

e. Menyiapkan lembar observasi untuk melihat aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kinerja guru selama 

pembelajaran berlangsung. 

 

b. Pelaksanaan tindakan 

Langkah tindakan ini merupakan pelaksanaan dari rencana pembelajaran yang 

telah dipersiapkan oleh peneliti. Tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran 

menyimak cerita anak melalui media audio tape recorder pada siklus I sesuai 

dengan perencanaan yang telah disusun. Pada siklus I terdapat 2 kali pertemuan, 

yaitu: 

Penyampaian materi pada pertemuan 1 adalah sebagai berikut: 

1. Diawali dengan membuka pelajaran. 

2. Guru menyampaikan apersepsi berupa kegiatan tanya jawab tentang cerita 

anak yang pernah diketahui oleh siswa. Tujuan kegiatan apersepsi ini adalah 

untuk menggali pengalaman siswa tentang cerita anak. 

3. Kemudian guru memberikan penjelasan mengenai kegiatan pembelajaran yang 

hendak dilaksanakan yaitu menyimak cerita anak melalui media audio tape 

recorder. 
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4. Guru akan menyajikan materi menyimak cerita anak dengan menggunakan 

media audio berupa tape recorder.   

5. Pada tahap ini, guru memberikan penjelasan tentang materi menyimak cerita 

anak agar mudah dipahami siswa. 

6. Guru memutar kaset (memperdengarkan) cerita anak dengan judul “Akibat 

Gengsi” melalui media tape recorder. 

7. Siswa diminta menyimak cerita anak berjudul “Akibat Gengsi” yang diputar 

melalui tape recorder. 

8. Selama kegiatan menyimak berlangsung, guru meminta siswa untuk 

melakukan pencermatan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam cerita anak 

seperti tokoh, latar, tema, dan amanat. 

9. Dari cerita anak tersebut siswa diberikan pertanyaan berkaitan dengan unsur-

unsur yang terdapat dalam cerita anak seperti tokoh, latar, tema, dan amanat. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap isi cerita anak 

yang disimak. 

10. Guru berkeliling sambil memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa 

yang mengalami kesulitan. 

11. Siswa diminta mengumpulkan hasil pekerjaannya di depan. 

12. Kemudian guru meminta beberapa perwakilan, siswa mempersentasikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas secara bergiliran dengan siswa yang lain. 

13. Setelah itu, siswa yang lain dapat memberikan masukan maupun sanggahan 

kepada siswa yang maju. 

14. Guru memberi penguatan untuk menghadapi tugas-tugas berikutnya.  

15. Guru bersama siswa melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung.  
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Penyampaian materi pada pertemuan 2 adalah sebagai berikut 

1. Diawali dengan membuka pelajaran. 

2. Guru menyampaikan apersepsi dan menginformasikan tujuan yang akan 

dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

3. Kemudian guru memberikan penjelasan mengenai kegiatan pembelajaran yang 

hendak dilaksanakan yaitu menyimak cerita anak melalui media audio tape 

recorder. 

4. Guru akan menyajikan materi menyimak cerita anak dengan menggunakan 

media audio berupa tape recorder.   

5. Pada tahap ini, guru mengulas kembali materi pada pertemuan pertama. 

6. Siswa diminta menyebutkan kembali unsur-unsur yang terdapat di dalam 

cerita anak yang berjudul “Akibat Gengsi” yaitu tokoh, latar, tema, dan 

amanat . 

7. Siswa diminta menyimak kembali cerita anak berjudul “Akibat Gengsi” yang 

diputar melalui media audio tape recorder. 

8. Selama kegiatan menyimak berlangsung, guru meminta siswa untuk 

melakukan pencermatan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam cerita anak 

seperti tokoh, latar, tema, dan amanat. 

9. Dari cerita anak tersebut siswa diminta untuk menceritakan kembali isi cerita 

anak yang telah disimak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan 

menyimak siswa terhadap isi cerita anak yang disimak. 

10. Setelah itu, siswa yang lain dapat memberikan masukan maupun sanggahan 

kepada siswa yang maju. 

11. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan dan guru 

memberikan penguatan dan motivasi kepada para siswa. 

12. Guru memberi penguatan untuk menghadapi tugas-tugas berikutnya.  
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13. Guru bersama siswa melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung.  

 

c. Observasi 

Peneliti mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung yaitu 

observasi tentang keaktifan dan keantusiasan siswa serta kinerja guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. Selama proses pmbelajaran, aktivitas siswa dan 

kinerja guru diamati dengan cara membubuhkan tanda ceklist pada lembar 

observasi.  

 

d. Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa, kinerja guru dan 

hasil kerja siswa. Analisis aktivitas siswa meliputi sejauh mana siswa aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran dan sejauh mana siswa antusias terhadap 

kegiatan menyimak cerita anak melalui media audio tape recorder. Analisis 

kinerja guru untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Analisis hasil kerja siswa dilakukan dengan 

menentukan rata-rata nilai kelas. Hasil analisis digunakan sebagai kajian dan 

bahan pembanding terhadap hasil siklus kedua. 

 

3.6.2 Siklus II 

Siklus kedua ini dilakukan sebagai usaha peningkatan kemampuan siswa dalam 

menyimak cerita anak melalui media audio tape recorder. Hasil pembelajaran 

pada siklus kedua ini diharapkan lebih baik dibanding dengan hasil pembelajaran 

pada siklus pertama. Siklus kedua ini juga melalui langkah-langkah yang sama 

dengan siklus pertama yaitu sebagai berikut: 
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a. Perencanaan (planning) 

Pada tahap ini, peneliti membuat rencana pembelajaran yang tepat untuk 

mencapai pembelajaran yang diinginkan oleh peneliti. Dalam siklus kedua ini 

peneliti mempersiapkan proses pembelajaran menyimak cerita anak melalui media 

audio tape recorder pada siklus II dengan langkah-langkah : 

a. Membuat jadwal perencanaan tindakan untuk menentukan materi pokok yang 

diajarkan. 

b. Peneliti bersama guru berdiskusi untuk membuat kesepakatan tentang kegiatan 

pembelajaran menyimak cerita anak melalui media audio tape recorder. 

c. Menyiapkan kaset cerita anak yang akan diperdengarkan kepada siswa. 

d. Menyiapkan instrumen tes berupa soal-soal beserta penilaiannya.  

e. Menyiapkan lembar observasi untuk melihat aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kinerja guru selama 

pembelajaran berlangsung. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Langkah tindakan ini merupakan pelaksanaan dari rencana pembelajaran yang 

telah dipersiapkan oleh peneliti. Tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran 

menyimak cerita anak melalui media audio tape recorder pada siklus II sesuai 

dengan perencanaan yang telah disusun. Siklus ini dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan, yaitu: 

 

Penyampaian materi pada pertemuan 1 adalah sebagai berikut: 

1. Diawali dengan membuka pelajaran. 
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2. Guru menyampaikan apersepsi berupa kegiatan tanya jawab tentang cerita 

anak yang pernah diketahui oleh siswa. Tujuan kegiatan apersepsi ini adalah 

untuk menggali pengalaman siswa tentang cerita anak. 

3. Kemudian guru memberikan penjelasan mengenai kegiatan pembelajaran yang 

hendak dilaksanakan, yaitu menyimak cerita anak melalui media audio tape 

recorder. 

4. Guru akan menyajikan materi menyimak cerita anak dengan menggunakan 

media audio berupa tape recorder.  

5. Pada tahap ini, guru memberikan penjelasan tentang menyimak cerita anak 

agar mudah dipahami siswa. 

6. Guru memutar kaset (memperdengarkan) cerita anak yang berjudul “Usman 

dan Hasan” melalui media tape recorder. 

7. Siswa diminta menyimak cerita anak berjudul “Usman dan Hasan” yang 

diputar melalui tape recorder. 

8. Selama kegiatan menyimak berlangsung, guru meminta siswa untuk 

melakukan pencermatan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam cerita anak 

seperti tokoh dan perwatakan, latar, tema, dan amanat. 

9. Siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat 

dalam cerita anak seperti tokoh dan perwatakan, latar, tema, dan amanat. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap isi cerita anak 

yang disimak. 

10. Guru berkeliling sambil memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa 

yang mengalami kesulitan. 

11. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya di depan. 

12. Kemudian guru meminta beberapa perwakilan siswa mempersentasikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas secara bergiliran dengan siswa yang lain. 
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13. Setelah itu, siswa yang lain dapat memberikan masukan maupun sanggahan 

kepada siswa yang maju. 

14. Guru memberi penguatan untuk menghadapi tugas-tugas berikutnya.  

15. Guru bersama siswa melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung.  

 

Penyampaian materi pada pertemuan 2 adalah sebagai berikut: 

1. Diawali dengan membuka pelajaran. 

2. Guru menyampaikan apersepsi dan menginformasikan tujuan yang akan 

dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

3. Kemudian guru memberikan penjelasan mengenai kegiatan pembelajaran yang 

hendak dilaksanakan yaitu menyimak cerita anak melalui media audio tape 

recorder. 

4. Pada tahap ini, guru memberikan penjelasan tentang menyimak cerita anak 

agar mudah dipahami siswa.  

5. Guru mengulas kembali materi pada pertemuan pertama. 

6. Siswa diminta menyebutkan kembali unsur-unsur yang terdapat di dalam 

cerita anak yang berjudul “Usman dan Hasan” yaitu tokoh dan perwatakan, 

latar, tema, dan amanat . 

7. Siswa diminta menyimak kembali cerita anak berjudul “Usman dan Hasan” 

yang diputar melalui media audio tape recorder. 

8. Selama kegiatan menyimak berlangsung, guru meminta siswa untuk 

melakukan pencermatan terhadap isi cerita anak yang didengarkan. 

9. Dari cerita anak tersebut siswa diminta untuk menceritakan kembali isi cerita 

anak yang telah disimak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan 

menyimak siswa terhadap isi cerita anak yang disimak. 
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10. Setelah itu, siswa yang lain dapat memberikan masukan maupun sanggahan 

kepada siswa yang maju 

11. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan dan guru 

memberikan penguatan dan motivasi kepada para siswa. 

   

c. Observasi 

Peneliti mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung yaitu 

observasi tentang keaktifan dan keantusiasan siswa serta kinerja guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. Selama proses pembelajaran, aktivitas siswa 

dan kinerja guru diamati dengan cara membubuhkan tanda ceklist pada lembar 

observasi.  

 

d. Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa, kinerja guru, dan 

hasil kerja siswa. Analisis aktivitas siswa meliputi sejauh mana siswa aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran dan sejauh mana siswa antusias terhadap 

kegiatan menyimak cerita anak melalui media audio tape recorder. Analisis 

kinerja guru untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Analisis hasil kerja siswa dilakukan dengan 

menentukan rata-rata nilai kelas. Hasil analisis digunakan sebagai kajian dan 

bahan pembanding terhadap hasil siklus ketiga.  

 

3.6.3 Siklus III 

Dalam pembelajaran pada siklus ketiga ini diharapkan lebih baik dibandingkan 

dengan hasil pembelajaran pada siklus pertama dan kedua. Siklus ketiga ini juga 

melalui langkah-langkah yang sama dengan siklus pertama dan kedua yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Perencanaan (planning) 

Pada tahap ini, peneliti membuat rencana pembelajaran yang tepat untuk 

mencapai pembelajaran yang diinginkan oleh peneliti. Dalam siklus ketiga ini 

peneliti mempersiapkan proses pembelajaran menyimak cerita anak melalui media 

audio tape recorder pada siklus III dengan langkah-langkah:  

a. Membuat jadwal perencanaan tindakan untuk menentukan materi pokok yang 

diajarkan. 

b. Peneliti bersama guru berdiskusi untuk membuat kesepakatan tentang kegiatan 

pembelajaran menyimak cerita anak melalui media audio tape recorder. 

c. Menyiapkan kaset cerita anak yang akan diperdengarkan kepada siswa. 

d. Menyiapkan instrumen tes berupa soal-soal beserta penilaiannya.  

e. Menyiapkan lembar observasi untuk melihat aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kinerja guru selama 

pembelajaran berlangsung. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Langkah tindakan ini merupakan pelaksanaan dari rencana pembelajaran yang 

telah dipersiapkan oleh peneliti. Tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran 

menyimak cerita anak melalui media audio tape recorder pada siklus III sesuai 

dengan perencanaan yang telah disusun. Pada siklus III terdapat 2 kali pertemuan, 

yaitu: 

Penyampaian materi pada pertemuan 1 adalah sebagai berikut: 

1. Diawali dengan membuka pelajaran. 
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2. Guru menyampaikan apersepsi berupa kegiatan tanya jawab tentang cerita 

anak yang pernah diketahui oleh siswa. Tujuan kegiatan apersepsi ini adalah 

untuk menggali pengalaman siswa tentang cerita anak. 

3. Kemudian guru memberikan penjelasan mengenai kegiatan pembelajaran yang 

hendak dilaksanakan yaitu menyimak cerita anak melalui media audio tape 

recorder. 

4. Guru menyajikan materi menyimak cerita anak dengan menggunakan media 

audio tape recorder. 

5. Pada tahap ini, guru memberikan penjelasan tentang menyimak cerita anak 

agar mudah dipahami siswa. 

6. Siswa diminta menyimak cerita anak berjudul “Pahlawan Daun Cabai” yang 

diputar melalui tape recorder. 

7. Selama kegiatan menyimak berlangsung, guru meminta siswa untuk 

melakukan pencermatan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam cerita anak 

seperti tokoh dan perwatakan, latar, tema, dan amanat. 

8. Siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat 

dalam cerita anak seperti tokoh dan perwatakan, latar, tema, dan amanat. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap isi cerita anak 

yang disimak. 

9. Guru berkeliling sambil memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa 

yang mengalami kesulitan. 

10. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya di depan. 

11. Kemudian guru meminta beberapa perwakilan siswa mempersentasikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas secara bergiliran dengan siswa yang lain. 

12. Setelah itu, siswa yang lain dapat memberikan masukan maupun sanggahan 

kepada siswa yang maju. 



17 

 

 

13. Guru memberi penguatan untuk menghadapi tugas-tugas berikutnya.  

 

Penyampaian materi pada pertemuan 2 adalah sebagai berikut:  

1. Diawali dengan membuka pelajaran. 

2. Guru menyampaikan apersepsi berupa kegiatan tanya jawab tentang cerita 

anak yang pernah diketahui oleh siswa. Tujuan kegiatan apersepsi ini adalah 

untuk menggali pengalaman siswa tentang cerita anak. 

3. Kemudian guru memberikan penjelasan mengenai kegiatan pembelajaran yang 

hendak dilaksanakan yaitu menyimak cerita anak melalui media audio tape 

recorder. 

4. Guru menyajikan materi keterampilan menyimak cerita anak dengan 

menggunakan media audio tape recorder. 

5. Pada tahap ini, guru memberikan penjelasan tentang menyimak cerita anak 

agar mudah dipahami siswa.  

6. Guru mengulas kembali materi pada pertemuan pertama. 

7. Siswa diminta menyebutkan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita anak 

yang berjudul “Palawan Daun Cabai” yaitu tokoh dan perwatakan, latar, tema, 

dan amanat . 

8. Siswa diminta menyimak kembali cerita anak yang berjudul “Pahlawan Daun 

Cabai” yang diputar melalui media audio tape recorder. 

9. Selama kegiatan menyimak berlangsung, guru meminta siswa untuk 

melakukan pencermatan tentang isi cerita yang didengarkan. 

10. Dari cerita anak tersebut siswa diminta untuk menceritakan kembali isi cerita 

anak yang telah disimak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan 

menyimak siswa terhadap isi cerita anak yang disimak. 
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11. Setelah itu, siswa yang lain dapat memberikan masukan maupun sanggahan 

kepada siswa yang maju 

12. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan dan guru 

memberikan penguatan dan motivasi kepada para siswa. 

  

c. Observasi 

Dalam siklus ketiga ini peneliti juga mengamati aktivitas siswa dan kinerja guru 

selama pembelajaran berlangsung. Peneliti mengamati aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung yaitu observasi tentang keaktifan dan keantusiasan 

siswa serta kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung. Selama proses 

pmbelajaran, aktivitas siswa dan kinerja guru diamati dengan cara membubuhkan 

tanda ceklist pada lembar observasi.  

 

d. Refleksi 

Pada siklus ketiga ini peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap aktivitas 

siswa, kinerja guru, dan penilaian hasil kerja siswa. Analisis aktivitas siswa 

meliputi sejauh mana siswa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan sejauh 

mana siswa antusias terhadap kegiatan menyimak cerita anak melalui media audio 

tape recorder. Analisis kinerja guru untuk mengetahui hambatan-hambatan yang 

terjadi saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Peneliti juga menganalisis hasil 

kerja siswa dengan cara menentukan rata-rata nilai kelas. Hasil analisis 

dipergunakan sebagai bahan kajian dan bahan pembanding terhadap hasil 

penilaian siklus sebelumnya, apakah terjadi peningktan atau tidak. 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini ditetapkan jika 75% dari semua siswa 

telah mencapai nilai > 65. 


