
i 
 

PENGARUH MEDIA AUDIO TERHADAP KEMAMPUAN 

MENENTUKAN UNSUR INTRINSIK CERITA RAKYAT KELAS V 

SDN GUGUS V KECAMATAN MATARAM TAHUN PELAJARAN 

2018/2019 

 

 

JURNAL SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan Studi 

Program Sarjana (S1) 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

 

 

 

Oleh : 

Raden Roro Hening Sri Wulandari 

NIM. E1E014050 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MATARAM  

2018 

  



ii 
 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS MATARAM 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

Jalan Majapahit No.62 Telp. (0370) 623873 Fax. 634918 Mataram 83125 

 

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING  SKRIPSI 

 

Skirpsi berjudul  : Pengaruh Media Audio Terhadap Kemampuan 

Menentukan Usur Intrinsik Cerita Rakyat Siswa Kelas 

V SDN Gugus V Kecamatan Mataram Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

 

Telah disetujui tanggal :  29 Oktober 2018 

 

Menyetujui, 

 

Dosen Pembimbing I, 

 

 

 

( Dr. Darmiany, M.Pd ) 

NIP. 19581218 198603 2 002 

 

Dosen Pembimbing II, 

 

 

 

( Ida Ermiana, S.Pd, M.Pd ) 

NIP. 198010242005012001 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi 

 

 

 

 

( Ida Ermiana, S.Pd, M.Pd ) 

NIP. 198010242005012001 

 



iii 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman Judul .................................................................................................... i 

Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi .............................................. ii 

Daftar Isi ........................................................................................................... iii 

Abstrak ............................................................................................................. iv 

Abstract ............................................................................................................. v 

A. Pendahuluan................................................................................................ 1 

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan ....................................................... 3 

C. Pelaksanaan Penelitian ................................................................................ 5 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan ................................................................ 7 

E. Kesimpulan dan Saran................................................................................. 8 

Daftar Pustaka ................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

PENGARUH MEDIA AUDIO TERHADAP KEMAMPUAN 

MENENTUKAN UNSUR INTRINSIK CERITA RAKYAT SISWA KELAS 

VSDN GUGUS V KECAMATAN MATARAM TAHUN PELAJARAN 

2018/2019 
 

 

Oleh:  

 

RADEN RORO HENING SRI WULANDARI 

NIM. E1E014050 
 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Mataram 

Email:rorohening10@gmail.com 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh media audio 

terhadap kemampuan menentukan unsur intrinsik cerita rakyat siswa kelas V SDN 

Gugus V Kecamatan Mataram Tahun Pelajaran 2018/2019. Metode yang 

digunakan adalah kuantitatif eksperimen, jenis Quasi Experimental Design tipe 

Nonequivalent Control Group Design. Populasinya adalah seluruh siswa kelas V 

SDN Gugus V Kecamatan Mataram. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah Random Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar 

observasi keterlaksanaan pembelajaran dan tes hasil belajar kognitif (pretest-

posttest). Data hasil observasi dianalisis mengguanakan analisis desrkriptif yaitu 

keterlaksanaan pembelajaran selama tiga kali pertemuan mencapai 100% (sangat 

baik). Data hasil belajar kognitif (pretest-posttest) dianalisis menggunakan 

analisis kovarian (ANAKOVA), diperoleh nilai α sebesar 0,001< 0,05 dan rata-

rata terkoreksi pada kelas eksperimen sebesar 73,039>72,941 pada kelas kontrol. 

Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan hipotesis penelitain diterima yang 

berbunyi ada pengaruh media audio terhadap kemampuan menentukan unsur 

intrinsik cerita rakyat. Hasil analisis Estimates of Effect Size dengan Partial Eta 

Squared menunjukkan bahwa perbedaan hasil belajar siswa antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen sebesar 97,7% dipengaruhi media audio, sedangkan sisanya 

2,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Penggunaan media audio dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia dapat mempengaruhi kemampuan menentukan 

unsur intrinsik cerita siswa, oleh karena itu disarankan untuk menggunakan media 

audio dalam dunia pendidikan.  

 

Kata Kunci: Media Audio,  Unsur Intrinsik, Cerita Rakyat. 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF AUDIO MEDIA ON ABILITY TO FIND INTRINSIC 

ELEMENT OF FOLKTALE STUDENTS CLASS V ELEMENTARY 

SCHOOL GROUP V MATARAM SUBDISTRICT IN 2018/2019. 

By: 

Raden Roro Hening Sri W., Dr. Darmiany, M.Pd, Ida Ermiana S.Pd, M.Pd 

Teacher Education Courses Elementary Schools Department Of Science 

Education Fkip Mataram University 

e-mail: rorohening10@gmail.com 

 

This study aims to describe of the effect of audio media on ability to find 

intrinsic element of folktale students class V elementary school group v sekarbela 

subdistrict in 2018/2019. The method that used is quantitative method of 

experiment, Quasi Experimental Design type Non Equivalent Control Group 

Design. The population is all of the fifth grader elementary school’s students on 

group V Mataram subdistrict. Sampling technique used is random sampling. The 

data was collected by using learning observation sheet and cognitive learning 

result test. Learning observation result data were analyzed using descriptive 

analysis, which is  learning observation for three times result reaching 100% (very 

good). Cognitive learning result data (pretest-posttest) were analyzed using 

covariance analysis (ANAKOVA), get α value is 0,001<0,05 and corrected mean 

on experiment class is 73,039>72,941 on control class. This is indicating Ho is 

rejected and study hypotheses is accepted which means that there is influence 

audio media against on ability to find intrinsic element of folktale. Estimates of 

Effect Size analyze with partial eta squared result is the different of learning result 

on control class and experiment class is 97,7% influenced by audio media, and the 

remnant 2,3% influenced by another factors. Using Audio media on Bahasa 

Indonesia class, can influence ability to find intrinsic element of folktale, so that 

using audio media on education world is suggested. 

Keywords: Audio Media, Intrinsic element, folktale. 
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A. PENDAHULUAN 

 Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar sesuai etika yang berlaku baik secara lisan maupun 

tertulis, serta  menghargai, membanggakan, dan mengembangkan karya sastra 

Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia juga bertujuan agar para siswa 

menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan (Rahmalia, 2014:1). Undang-Undang Kebahasaan pasal 2 

menyebutkan bahwa Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional 

dan bahasa negara. Tak heran apabila mata pelajaran Bahasa Indonesia 

diberikan sejak sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi (Nafisah, 2011:1).  

Menurut Tarigan (2008:2), keterampilan berbahasa dalam kurikulum 

sekolah biasanya mencakup empat segi, yaitu keterampilan menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Setiap keterampilan tersebut memiliki 

porsi yang seimbang dan disajikan secara terpadu. Keempat keterampilan 

tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan.  

Sastra Indonesia juga merupakan bagian dari pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, sastra perlu diperkenalkan sedini 

mungkin kepada anak. Secara formal, di sekolah-sekolah, baik di tingkat SD 

maupun di tingkat Perguruan Tinggi materi sastra telah masuk dalam 

kurikulum. Ini berarti, bahwa siswa diharapkan mempunyai kebiasaan 

mengapresiasi sastra (Nafisah, 2011:1). Menurut Kosasih (2008:4), ada dua 

fungsi atau manfaat membaca karya sastra, yaitu fungsi rekreatif dan fungsi 

deduktif. Seseorang dapat memperoleh kesenangan atau hiburan dengan 

membaca atau mendengarkan suatu karya sastra. Selain itu, seseorang dapat 

memperoleh pengetahuan tentang seluk-beluk kehidupan manusia dan 

pelajaran tentang nilai-nilai kehidupan dan kebaikan yang ada di dalamnya. 

Menurut Nurgiyantoro (2005:221), mendalami karya sastra dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia perlu memperhatikan unsur-unsur yang 

terdapat di dalamnya untuk menemukan nilai-nilai dan fungsi pendidikannya. 

Suatu karya sastra berupa cerita memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur 

ekstrinsik dan unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang 

membangun cerita dari luar, seperti latar belakang atau keadaan sosial 

penulis. Unsur intrinsik adalah elemen pembangun cerita yang berasal dari 

dalam cerita itu sendiri. Adapun elemen pembentuk tersebut adalah tema, 

alur, amanat, perwatakan, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. 

Menganalisis unsur suatu cerita juga merupakan jenjang kemampuan dalam 

ranah kognitif. 

Begitu pentingnya peranan pembelajaran bahasa Indonesia seperti 

yang diuraikan di atas terutama mengenai karya sastra, seharusnya membuat 

mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi salah satu mata pelajaran yang 

menyenangkan dan digemari oleh siswa. Namun demikian, tidak dapat 

dipungkiri bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia masih merupakan 

pelajaran yang dianggap membosankan dan sering menimbulkan masalah 

dalam belajar, seperti melakukan kesalahan dalam menafsirkan karya sastra 

berupa cerita atau prosa yang sering ditemukan dalam pembelajaran Bahasa 
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Indonesia, karena mereka tidak mendalami unsur-unsur cerita, salah satunya 

adalah unsur intrinsik cerita. Hal ini tentunya menimbulkan kesenjangan yang 

cukup besar antara apa yang diharapkan dari pembelajaran bahasa Indonesia 

dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. (Harliani, 2013:3) 

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara peneliti terhadap 

beberapa guru tentang cerita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN 

gugus V kecamatan Mataram, materi unsur intrinsik cerita rakyat kurang 

diberdayakan dan guru tidak memberikan tes secara khusus. Selain itu, guru 

hanya menggunakan teks bacaan atau cerita pendek yang sudah ada di buku 

paket siswa saat pembelajaran mengenai unsur intrinsik cerita berlangsung. 

Guru masih sangat jarang menggunakan media pembelajaran, terutama yang 

berbasis teknologi. Media yang digunakan sebelumnya dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia hanya berupa teks dari sumber bacaan lain serta gambar 

saja. Akibatnya sejumlah siswa menjadi kurang menikmati pembelajaran 

pada pokok bahasan unsur intrinsik cerita karena dianggap kurang menarik 

sehingga kurang menguasai hal tersebut. Kebanyakan siswa kurang memiliki 

minat dalam membaca karena dianggap membosankan dan memilih untuk 

bermain dengan teman sebangkunya. Selain itu, guru menyampaikan 

pembelajaran secara monoton sehingga pembelajaran bahasa Indonesia 

cenderung membosankan dan kurang menarik perhatian siswa. 

Sebenarnya masalah tersebut bisa diatasi dengan menjadi guru yang 

kreatif. Guru yang kreatif selalu resah dan gelisah dengan strategi 

pembelajarannya dan selalu memperbaiki dirinya sendiri dengan mencoba 

menggunakan metode-metode atau media-media yang baru dan beragam 

dalam proses pembelajaran. Guru dituntut mampu memotivasi siswa agar 

mereka dapat meningkatkan aktualisasi dirinya dengan memanfaatkan 

berbagai media yang ada. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk memiliki 

kemampuan dalam menyampaikan teori saja tetapi juga harus berusaha agar 

mata pelajaran yang disampaikan menjadi kegiatan yang menyenangkan dan 

bermanfaat bagi siswa.  

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

menggunakan bantuan media audio dalam proses pembelajaran. Kehadiran 

media audio akan memotivasi siswa dalam belajar mengenai unsur intrinsik 

cerita, karena media audiodengan teknologi baru dan fasilitas yang 

mendukung berupa rekaman ceritayang diputar menggunakan laptop yang 

dilengkapi dengan speaker dengan tambahan efek suara atau musik,sesuai 

dengan karakteristik anak yang sangat senang mendengarkan cerita terutama 

cerita fiksi atau dongeng. Media audio diharapkan dapat menarik minat 

belajar siswa sehingga proses pembelajaran mendalami unsur intrinsik cerita 

akan berlangsung dengan baik. 

Penelitian serupa juga telah dilakukan pada tahun 2012 oleh Setiana, 

mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa media audio berpengaruh terhadap hasil belajar 

kompetensi mendengarkan pada peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar se- 

gugus Darma Wiyata.Namun, dalam penelitian kali ini lebih difokuskan 
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kepada kemampuan menentukan unsur intrinsik cerita yang merupakan hasil 

belajar dalam ranah kognitif (C1). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian eksperimen 

dengan judul  “Pengaruh Media Audio Terhadap Kemampuan Menentukan 

Unsur Intrinsik Cerita Rakyat Kelas V SDN Gugus V Kecamatan Mataram 

Tahun Ajaran 2018/2019” perlu dilakukan. 
B. KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO 

a. Menurut Sudjana (2013:129), pengertian media audio untuk 

pengajaran dimaksudkan sebagai bahan yang mengandung pesan 

dalam bentuk auditif, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan siswa, sehingga terjadi proses belajar-

mengajar. 

b. Menurut Asra (2008:5), media audio adalah media yang hanya dapat 

didengar saja, seperti kaset audio, radio, MP3 Player, iPod. 

c. Menurut Siddiq (2008:1-36) media pembelajaran audio dapat 

diartikan bahan belajar atau materi pelajaran yang direkam pada pita 

magnetik atau kaset audio atau compactdisk (CD) yang dapat 

didengarkan kembali dengan menggunakan alat penampil tape 

recorder atau CD player. 

d. Berdasarkan para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa media 

audio adalah media yang berhubungan dengan segala sesuatu yang 

dapat didengar oleh indera pendengaran sebagai penerima informasi  

berupa rekaman suara, musik, lagu, dan efek suara. Media audio 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa rekaman 

cerita fiksi yang didengarkan melalui laptop dan pengeras suara. 

2. LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN MEDIA AUDIO 

Menurut Daryanto (2016:46), ada beberapa langkah yang perlu 

diperhatikan dalam menggunakan media audio untuk kegiatan 

pembelajaran. Dalam langkah persiapan ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan guru, yaitu:  

1) Siapkan mental peserta didik agar berperan secara aktif. 

2) Pastikan bahwa peralatan yang akan digunakan untuk menampilkan 

program (Radio/CDPlayer/Komputer/iPod/HP), dapat berfungsi 

dengan baik. 

Kemudian pada langkah pelaksanaan hal-hal yang harus 

dilakukan antara lain: 

1) Usahakan posisi penyimpanan file sudah berada di tempat 

pemutarnya dan tinggal menekan tombol “mulai” atau “play”. 

2) Jelaskan kepada peserta didik tentang apa yang akan dibahas dan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

3) Mintalah peserta didik untuk memperhatikan baik-baik terhadap 

materi pembelajaran yang akan disampaikan melalui media audio 

dan mencatat bagian bagian yang dianggap penting. 
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4) Putarkan program audio yang sudah disiapkan dengan mengklik 

tombol “mulai” atau “play” pada perangkat audio. 

5) Usahakan suasana tetap tenang/kondusif selama pemutaran program 

media. 

6) Setelah pemutaran audio selesai, matikanlah alat pemutar dan 

mintalah peserta didik untuk tetap tenang di tempatnya masing-

masing. 

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh guru dalam 

memanfaatkan media audio untuk kegiatan pembelajaran adalah langkah 

tindak lanjut. Pada langkah tindak lanjut, hal-hal yang harus dilakukan 

antara lain: 

1) Mintalah peserta didik untuk menceritakan ringkasan materi 

pembelajaran yang berhasil mereka serap selama mendengarkan 

program media audio. 

2) Mintalah peserta didik untuk menanyakan berbagai hal yang 

dianggap sulit. 

3) Sebelum guru menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 

peserta didik, berikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk 

mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. 

4) Berikan tes untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan media audio. 

3. UNSUR INTRINSIK 

Menurut Nurgiyantoro (2005:221), sebuah teks sastra adalah 

sebuah kesatuan dari berbagai elemen yang membentuknya dan dapat 

dibedakan menjadi unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Unsur intrinsik 

adalah unsur-unsur cerita yang secara langsung berada di dalam, menjadi 

bagian, dan ikut membentuk eksistensi cerita yang bersangkutan seperti 

tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, latar, dan amanat. 

4. CERITA RAKYAT 

Menurut Sugono (2006:126), cerita rakyat selain merupakan 

hiburan, juga merupakan sarana untuk mengetahui asal-usul nenek 

moyang, jasa atau teladan kehidupan para pendahulu, hubungan 

kekerabatan (silsilah), asal mula suatu tempat, adat istiadat, dan sejarah 

benda pusaka. 

5. KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan hasil observasi di kelas V SDN gugus V 

kecamatan Mataram, siswa hanya dilatih sederhana dalam menganalisis 

unsur-unsur intrinsik cerita dan guru hanya memberikan tes secara 

umum.Selain itu, guru masih sangat jarang menggunakan media 

pembelajaran, terutama yang berbasis teknologi. Media yang digunakan 

sebelumnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia hanya berupa teks 

dari sumber bacaan lain. Akibatnya, kemampuan menemukan unsur 

intrinsik siswa kurang dikarenakan kebanyakan siswa di zaman ini 

kurang memiliki minat dalam membaca karena dianggap membosankan 

dan memilih untuk bermain dengan teman sebangkunya. 
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Pada penelitian ini khususnya dikelas V SDN 4 Bajur Mataram 

Gugus V Kecamatan Mataram akan digunakan mediaaudio untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh media audio terhadap kemampuan 

menemukan unsur intrinsik cerita rakyat. Hal ini diharapkan akan 

memotivasisiswa dalam belajar mengenai unsur intrinsik cerita, karena 

media audio yang mendengarkan rekaman cerita sesuai dengan 

karakteristik anak yang sangat senang mendengarkan cerita, terutama 

cerita fiksi. 

6. HIPOTESIS 

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berfikir maka peneliti 

dapat merumuskan hipotesis dalam penelitian sebagai berikut: 

Ho: Tidak Ada Pengaruh Media Audio Terhadap Kemampuan 

menemukan Unsur Intrinsik Cerita rakyat Siswa Kelas V SDN Gugus V 

Kecamatan Mataram Tahun Ajaran 2018/2019. 

Ha: Ada Pengaruh Media Audio Terhadap Kemampuan menemukan 

Unsur Intrinsik Cerita rakyat Siswa Kelas V SDN Gugus V Kecamatan 

Mataram Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

C. PELAKSANAAN PENELITIAN 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN gugus V Kecamatan 

Mataram pada kelas VSDN 4 Bajur Mataram dan SDN 20Ampenan. 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 

2018/2019. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian di kelas kontrol yaitu SDN 4Bajur Mataram pada tanggal  20, 

21, 26, 27, dan 28 Juli tahun 2018/2019. 

2. Penelitian di kelas eksperimen yaitu SDN 20 Ampenan pada tanggal 21, 

23, 24, 25, dan 26 Juli tahun 2018/2019. 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, Menurut Sugiyono 

(2017:72) penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi 

yang terkendalikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah 

yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. 

Jenis penelitian ini merupakan eksperimen semu, pemilihan sampel 

pada Quasi Experimental tipe Nonequivalent Control Group Design, dengan 

anggapan bahwa penelitian ini tidak dapat mengontrol sepenuhnya variabel 

yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN pada Gugus 

V sebanyak 166 siswa  di Kecamatan Mataram yaitu SDN 20 Ampenan, SDN 

26 Ampenan, SDN 4 Bajur Mataram, SDN 47 Mataram, dan SDN 42 

Ampenan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Random Sampling. Suatu sampel dikatakan sebagai sampel random jika tiap-

tiap individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk ditugaskan 

menjadi anggota sampel.Pemilihan sampel ini diambil berdasarkan dari hasil 

placement test yang sudah diberikan sebelumnya. 
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Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media audioyang 

digunakan pada kelas eksperimen dan media teks cerita yang digunakan pada 

kelas  kontrol sebagai suatu perlakuan.  

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data hasil belajar 

kemampuan menganalisis unsur intrinsik cerita rakyat siswa dan data 

keterlaksanaan pembelajaran dengan media audio yang dilakukan oleh guru 

sesuai dengan yang direncanakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Observasi 

Sugiyono (2013: 202), mengemukakan bahwa observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis psikologis, dan diantara dua tang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan. 

2. Tes 

Tes merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab, 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas 

yang harus dikerjakan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur suatu 

aspek tertentu dalam diri siswa. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan menemukan unsur intrinsik cerita siswa. 

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah foto-foto 

pelaksanaan penelitian, data hasil belajar pretest-posttest mata pelajaran 

Bahasa Indonesia siswa SDN Gugus V Kecamatan Mataram. 

 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diberikan sebelum 

dan sesudah diberikan perlakuan, soal pretest dan posttest sama. 

2. Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan 

media audio digunakan untuk mengetahui apakah guru sudah mengunakan 

media audio dalam proses pembelajaran kepada siswa sesuai dengan 

langkah-langkah dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

telah disusun.  

3. Dokumentasi 

Lembar dokumentasi dalam penilitian ini berupa   dokumentasi 

yang dimaksud adalah foto-foto pelaksanaan penelitian, data hasil belajar 

pretest-posttest mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa SDN Gugus V 

Kecamatan Mataram. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui normal tidaknya 

masing-masing variabel penelitian. Uji normalitas dapat dicari dengan 

menggunakan uji One Sample Kolomogorov dibantu dengan program 

analisis statistik SPSS 21.0 for windows dengan taraf signifikansi 

0,05.Selanjutnya kesimpulan dalam Uji normalitas One Sampel 

Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut:  

 Jika nilai alpha ≥ 0,05 maka data terdistribusi normal  

 Jika nilai alpha ≤ 0,05 maka data terdistribusi tidak normal. 

2. Uji Homogenitas Sampel 

Uji Homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah hasil 

penelitian mempunyai varian yang sama atau tidak. Uji homogenitas yang 

digunakan adalah Levene Test dibantu dengan program analisis statistik 

SPSS 21.0 for windows. Selanjutanya kesimpulan dalam uji homogenitas 

Levene Test adalah sebagai berikut: 

 Jika nilai alpha ≥ 0,05 maka data homogen  

 Jika nilai alpha ≤ 0,05 maka data tidak homogen 

3. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan dengan uji statistic 

analisis kovarian (anakova). Menurut Widhiarso (2010:1), uji statitistik 

analisis kovarian adalah penggabungkan antara regresi dan anova. Regresi 

menguji seberapa jauh sebuah variabel independen mampu memprediksi 

besarnya variabel dependen (prediksi). Anova menguji perbandingan 

rerata (komparasi).  

Uji hipotesis penelitian dilakukan dengan uji statistik analisis 

kovarian (anakova) dibantu dengan program analisis statistik SPSS 21.0 

for windows. Hasil Analisis Kovarian (Anakova) dapat disimpulkan jika 

nilai alpha ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan hipotesis penelitian diterima. Maka 

yang diakukan selanjutnya adalah menghitung rata-rata terkoreksi untuk 

mengetahui besar rata-rata setelah dikoreksi dengan pretest sebagai 

kovarian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Setelah di analisis menggunakan Analisis Kovarian (Anakova) dan 

hipotesis penelitian diterima yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh, 

maka dilanjutkan dengan Analisis Estimates of Effect Size menggunakan 

Partial Eta Squared untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

media audioterhadap kemampuan menemukan unsur intrinsik cerita siswa. 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Setelah diketahui adanya perbedaan hasil belajar dari masing-

masing kelas berdasarkan nilai pretest dan posttest, peneliti selanjutnya 

menganalisis hipotesis yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya, yaitu 

dengan menggunakan uji anakova. Peneliti memperoleh hasil nilai alpha 

0,001 < 0,05; yang berarti bahwa, media audio berpengaruh terhadap 

kemampuan menemukan unsur intrinsik cerita rakyat siswa kelas V SDN 

gugus V kecamatan Mataram tahun ajaran 2018/2019. 



8 
 

 
 

Kemudian dari hasil analisis Estimates of Effect Size dengan 

Partial Eta Squared menunjukkan bahwa perbedaan hasil belajar siswa 

dalam menganalisis unsur intrinsik ceritabahasa Indonesia antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen sebesar 97,7% dipengaruhi oleh media audio. 

Kelas eksperimen dengan media audioberpotensi lebih tinggi dalam 

meningkatkan kemampuan menemukan unsur intrinsik cerita rakyat 

dibandingkan dengan kelas kontrol dengan tanpa menggunakan media audio, 

ditunjukkan dengan rata-rata terkoreksi nilai hasil belajar kelas eksperimen 

sebesar 73,039 > 72,941 pada kelas kontrol yang dapat dilihat pada tabel 4.5 

di halaman 60. Rata-rata terkoreksi merupakan besar rata-rata nilai posttest 

setelah dikoreksi dengan pretest sebagai kovarian pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

Selain itu, presentase keterlaksanaan pembelajaran pada seluruh 

pertemuan dengan menggunakan media audio di kelas eksperimen mencapai 

sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut terlaksana 

dengan sangat baik. Karena terlaksana dengan sangat baik, maka hasil belajar 

siswa meningkat. Peningkatan rata-rata hasil belajar siswa juga menunjukkan 

bahwa media audio memberikan pengaruh terhadap kemampuan menentukan 

unsur intrinsik cerita rakyat siswa, yaitu menjadi meningkat. 

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran telah 

terlaksana dengan baik dan media audio memberikan pengaruh positif 

terhadap kemampuan menentukan unsur intrinsik cerita rakyat siswa, dalam 

penelitian ini juga tak terlepas dari hambatan. Hambatan yang dialami dalam 

penelitian ini yaitu hambatan eksternal yang berasal dari lingkungan siswa. 

Dapat dilihat pada gambar 4.1 di halaman 56, perbandingan rata-rata pretest 

dan posttest kedua kelompok sampel. Meskipun penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh media audio terhadap kemampuan menentukan unsur 

intrinsik rakyat siswa, namun rata-rata nilai pada kelompok eksperimen 

masih lebih rendah daripada kelompok kontrol. Hal ini dikarenakan 

kemampuan pemahaman siswa pada kelompok eksperimen yang kurang 

dibandingkan dengan siswa pada kelompok kontrol.  

Oleh karena itu, peran guru sangat diperlukan dalam mengatasi hal 

tersebut. Siswa sebaiknya lebih diberikan pemahaman mendalam mengenai 

apa itu unsur intrinsik cerita dan apa saja yang termasuk unsur intrinsik 

cerita, agar siswa mampu menemukan unsur intrinsik cerita rakyat dengan 

lebih baik lagi.  

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyatakan 

bahwa media audio berpengaruh terhadap kemampuan menemukan unsur 

intrinsik cerita rakyat siswa kelas V SDN gugus V Kecamatan Mataram 

tahun ajaran 2018/2019. Hal ini ditunjukkan dengan hasilpretest dan 

posttest siswa pada kelas eksperimen dan kontrol memiliki perbedaan 

yang signifikan yaitu dapat dilihat dari ditolaknya Ho dan diterimanya Ha 

dari pengujian hipotesis uji anakova dengan nilai alpha = 0,001 <0,05. 

Kemudian dilanjutkan dari hasil analisis Estimates of Effect Size dengan 
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Partial Eta Squared menunjukkan bahwa perbedaan hasil belajar siswa 

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen sebesar 97,7% dipengaruhi 

oleh media audio dan dari rata-rata terkoreksi hasil belajar siswa dengan 

media audio di kelas eksperimen sebesar 73,039 > 72,941 di kelas 

kontrol.Hal tersebut dapat membuktikan bahwa media audio dapat 

memberikan pengaruh dan perubahan yang positif terhadap kemampuan 

menemukan unsur intrinsik cerita siswa. 

2. SARAN 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan 

dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran harus dirancang untuk meningkatkan semangat dan 

antusias siswa dalam belajar agar pembelajaan akan menjadi lebih 

bermakna bagi siswa sehingga mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
2. Gunakan sebaik mungkin fasilitas yang tersedia di sekolah, karena hal 

tersebut dapat mendukung proses pembelajaran dengan baik sehingga 

siswa lebih semangat untuk belajar 
3. Hendaknya sekolah menyediakan media yang lebih beragam dan 

modern untuk menyeimbangkan proses belajar mengajar, karena di 

kurikulum yang baru ini juga guru membutuhkan banyak media dan 

alat peraga untuk menunjang proses belajar mengajar. 
4. Bagi peneliti lain, penelitian pada media audioini disarankan untuk 

dilanjutkan dengan aspek penelitian lain dan aspek yang lebih luas 

misalnya dalam materi, mata pelajaran, subjek ataupun aspek 

kompetensi yang lain serta fokus pada hasil belajar yang lebih detail 

dan lengkap, misalnya pada ranah sikap dan keterampilan ataupun 

dalam variabel penelitian lain misalnya motivasi belajar dan 

kemampuan berfikir siswa sehingga dapat memberi manfaat yang 

lebih banyak dan lebih baik untuk bidang pendidikan 
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