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ABSTRAK 
Meningkatkan Kemampuan Menyimak Cerita Melalui Penggunaan Media Wayang Pada Siswa 

Kelas V SDN 1 Keru tahun ajaran 2013/2014 
 

Oleh 
KUN HISNAN HAJRON 

NIM: EIE 010 072 
 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang maksimalnya kemampuan menyimak siswa kelas V SDN 1 
Keru. Hal ini disebabkan oleh kurang bervariasinya cara guru menyampaikan cerita, sehingga siswa 
kurang tertarik menyimak cerita yang disampaikan guru. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk 
mendeskrpsikan penggunaan media wayang untuk meningkatkan kemampuan menyimak carita siswa 
kelas V SDN 1 Keru tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 
siklus dengan jumlah siswa 24 orang. Data observasi guru dan aktivitas siswa diperoleh melalui lembar 
observasi yang diambil pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan data hasil kemampuan 
menyimak cerita diperoleh dari tes evaluasi. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah ketuntasan 
klasikal minimal 85% dari keseluruhan siswa yang mendapatkan hasil ≥ 70,  aktifitas siswa minimal 
berkategori aktif, dan aktifitas guru minimal berkategori baik. Hasil penelitian siklus I dan II 
menunjukkan bahwa skor aktifitas guru 43 dengan kategori baik meningkat menjadi 57 dengan kategori 
sangat baik. Skor aktifitas siswa adalah 31 dengan kategori cukup aktif meningkat menjadi 55 dengan 
kategori sangat aktif. Sedangkan rata-rata hasil kemampuan menyimak siswa meningkat dari 72,91 
menjadi 79,58 dan persentase ketuntasan klasikal mengalami peningkatan dari 75% meningkat menjadi 
91,66%. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media wayang dapat 
meningkatkan kemampuan menyimak cerita siswa kelas V SDN 1 Keru Tahun ajaran 2013/2014. 
Kata-kata kunci :  Kemampuan menyimak cerita, penggunaan media wayang 

ABSTRACT 
 

Improving Listen to Stories Ability Using Puppets Media of Student Grade V SDN 1 Keru in 
Academic year 2013/2014 

 
 

by 
KUN HISNAN HAJRON 

NIM: EIE 010 072 
 
 

This research was motivated by the ability to listen maximal fifth grade students at SDN 1 Keru. This is 
caused by a lack of variability way teachers convey the story, so that students are less interested in 
listening to the story told by the teacher. Therefore conducted a study to mendeskrpsikan media use 
puppets to improve listening skills carita fifth grade students at SDN 1 Lesson Keru year 2013/2014. 
Classroom action research was conducted in two cycles with a number of 24 students. Teacher 
observation data and student activity sheets obtained through observations taken at the implementation 
stage of learning. While the ability to listen to the story outcome data obtained from the test evaluation. 
Indicator of the success of this research is classical completeness of at least 85% of the total students 
who get results ≥ 70, at least categorized active student activity, and the activity of at least categorized 
good teacher. The results cycles I and II studies indicate that the activity score of 43 with both 
categories of teachers increased to 57 with a very good category. Score 31 with student activity is 
sufficiently active category increased to 55 with the very active category. While the average results of 
students' listening skills increased from 72.91 into 79.58 and classical completeness percentage 
increased from 75% increase to 91.66%. Based on the results obtained, it can be concluded that the use 
of the media can improve listening skills puppet story fifth grade students at SDN 1 Keru academic year 
2013/2014.  
 
Key words: The ability to listen to the story, the puppet media use 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lain. Untuk menjalin 
hubungan tersebut diperlukan suatu alat komunikasi. Alat komunikasi yang utama bagi manusia 
adalah bahasa. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan ide, pikiran, dan pesan kepada orang 
lain sehingga terjadi komunikasi. Agar komunikasi berjalan dengan baik, diperlukan penguasaan 
keterampilan berbahasa.  
Berangkat dari pentingnya pemaksimalan penggunaan media pembelajaran, penelitian ini mencoba 
mencari permasalahan yang dialami oleh siswa berdasarkan data awal berupa hasil ulangan harian. 
Hasil ulangan harian siswa kelas V SDN 1 Keru pada tahun pelajaran 2012/2013,  pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia pokok bahasan Menyimak menunjukan nilai rata-rata yang rendah. Hal 
tersebut dapat dilihat dalam data berikut ini : 
Tabel 1.1 Daftar Nilai Ulangan Harian  

No Ulangan Nilai rata-rata 

1 Ulangan harian 1 68.06 
2 Ulangan harian 2 66.56 

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang guru dan observasi langsung, bahwasannya 
kemampuan memahami isi cerita pada siswa kelas V SDN 1 Keru jika disampaikan dengan 
dibacakan oleh guru kurang menarik perhatian siswa, sehingga hasil yang diharapkan tidak optimal. 
Kegiatan bercerita dan menyimak cerita merupakan materi pelajaran dalam bahasa Indonesia yang 
dapat dikatakan masih memiliki kompetensi rendah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya respon 
siswa terhadap cerita yang disampaikan, kurangnya variasi guru dalam mengajar serta kurang 
maksimalnya penggunaan media pembelajaran yang tersedia di sekolah.  

B. Rumusan Masalah Dan Cara Pemecahan Masalah 
1. Rumusan masalah 
2. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimanakah penggunaan media wayang dapat meningkatkan kemampuan 
menyimak cerita pada siswa kelas V SDN 1 Keru” 

3. Cara Pemecahan Masalah  
Untuk mengatasi masalah pembelajaran serta meningkatkan kemampuan menyimak cerita 

siswa kelas V SDN 1 Keru pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, dalam penelitian ini digunakan 
media wayang dengan pelaksanaannya sebagai berikut : 
1. Merencanakan penggunaan media wayang 
2. Mempersiapkan perlengkapan media pembelajaran khususnya wayang kulit 
3. Memberikan penjelasan mengenai media yang digunakan kepada guru dan siswa 
4. Menerapkan pembelajaran bercerita menggunakan media wayang 
5. Mengevaluasi hasil belajar setelah menggunakan media wayang dan meihat apakah terjadi 

peningkatan prestasi belajar dibandingkan dengan prestasi belajar sebelum menggunakan 
media wayang. 

C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk meningkatkan kemampuan menyimak cerita 
menggunakan media wayang pada siswa kelas V SDN 1 KERU TahunAjaran 2013/2014” 

D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Bagi Siswa 

a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam menyimak 
cerita. 

b. Memotivasi siswa untuk belajar, 
c. Melatih dan membiasakan siswa untuk melakukan kegiatan menyimak secara intensif dan 

efektif. 
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2. Manfaat Bagi Guru 
a.  Memperkaya khasanah metode dan teknik dalam pembelajaran menyimak cerita  
b. Dapat memperbaiki metode mengajar yang selama ini digunakan,  
c. Dapat menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan.  

3. Manfaat bagi Sekolah 
Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan yang bermanfaat bagi sekolah, terutama 

dalam rangka perbaikan sehingga meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan 
dapat memberikan masukan bagi sekolah agar sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang 
dapat mendukung proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran yang berperan sangat 
penting dalam pembelajaran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Kemampuan Menyimak Cerita  
 Tarigan (2008: 24) menyatakan bahwa hakikat menyimak adalah mendengarkan dan 
memahami isi bahan simakan. Dalam bahasa yang mudah dan sederhana menyimak berarti 
kemampuan memahami pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan (Tarigan, 2005: 28). 
a. Tujuan Menyimak 

Menyimak yang dilaksanakan dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan 
dari materi yang diperdengarkan. Selain itu, bertujuan untuk mengapresiasi materi simakan. 
b. Tahap-Tahap menyimak Cerita Anak 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tahap menyimak dapat disimpulkan bahwa 
tahap-tahap menyimak dari beberapa pendapat tersebut yang tepat digunakan dalam penelitian 
ini adalah tahap mendengar, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menanggapi. Jadi 
tahap-tahap menyima cerita anak yaitu tahap mendengar cerita anak, memahami isi cerita anak, 
menginterpretasi cerita anak, mengevaluasi cerita anak, dan menanggapinya. 
c. Pembelajaran Menyimak di SD 

Tujuan utama pengajaran bahasa ialah agar para siswa terampil, berbahasa, dalam 
pengertian mampu menyimak, terampil berbicara, terampil membaca dan terampil menulis. 
Menurut Anderson (dalam Tarigan, 2008: 65), khusus pembelajaran menyimak di sekolah dasar 
disesuaikan berdasarkan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan tingkat kelas/umur siswa. 

 
1. Cerita  

Puryanto (2008: 2) sastra anak merupakan  karya sastra termasuk di dalamnya cerita anak 
yaitu cerita yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang 
akrab dengan anak-anak, yaitu anak yang berusia antara 6-13 tahun. Seperti pada jenis karya 
sastra umumnya, sastra anak juga berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk 
kepribadian anak, serta menuntun kecerdasan emosi anak. Pendidikan dalam sastra anak memuat 
amanat tentang moral, pembentukan kepribadian anak, mengembangkan imajinasi dan 
kreativitas, serta memberi pengetahuan keterampilan praktis bagi anak. Fungsi hiburan dalam 
sastra anak dapat membuat anak merasa bahagia atau senang membaca, senang dan gembira 
mendengarkan cerita ketika dibacakan atau dideklamasikan, dan mendapatkan kenikmatan atau 
kepuasan batin sehingga menuntun kecerdasan emosinya.  

2. Memahami isi cerita  
Menurut Tarigan (2008) memahami isi cerita anak adalah suatu proses dalam menyimak 

dimana akan mengerti benar dengan isi suatu cerita anak 
3. Media pembelajaran 

Gagne & briggs (dalam Arsyad, 1970: 4) Media adalah berbagai jenis komponen dalam 
lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar.  

4. Media wayang 
 Sri Mulyono (dalam Sujamto, 1992: 24) wayang berasal dari atau setidak-tidaknya 

terpengaruh oleh pertunjukan tonil purba yang disebut chayanataka (seperti pertunjukan baying-
bayang), dan wayang adalah ciptaan asli orang jawa. 

Nicholaas J. Krom (dalam Sujamto, 1992: 24) ada beberapa unsure karakteristik pada 
peradaban melayu, terutama peradaban jawa yang sudah ada sebelum kedatangan orang hindu di 
jawa, diantaranya system irigasi terhadap sawah, proses pembuatan kain batik, gamelan, dan 
pertunjukan wayang kulit. 

 
5. Cara Memainkan Wayang 

Cepengan adalah cara memegang dan teknik menggerakkan wayang secara terampil. 
Karena terampilnya cepengan mendukung keberhasilan sabet. Di dalam pedalangan ada potensi 
untuk menggarap isi sabet, yaitu rasa kecewa, rasa trenyuh, rasa sedih, rasa gembira dan lain 
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sebagainya yang dapat ditunjukan dengan gerak-gerik wayang atau dengan istilah bahasa tubuh 
wayang 

Menurut Asma (2006) pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op merupakan bagian dari 
metode pembelajaran kooperatif yang menempatkan kelompok-kelompok dalam kerjasama 
dengan yang lain untuk mengkaji topik kelas yang memungkinkan siswa untuk bekerjasama 
dalam kelompok-kelompok kecil dan kemudian memberikan kesempatan bagi mereka untuk 
saling tukar pemahaman yang baru dengan teman-teman sebaya. Model pembelajaran kooperatif 
tipe Co-op Co-op ini termasuk Teknik Pembelajaran Umum (Teknik Umum Mengajar) yaitu 
cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. 

7. Kelebihan dan Kekurangan Media wayang 
Media Wayang yang menampilkan gerak, pesan yang disajikan bisa bersifat fakta (berita, 

peristiwa penting) maupun fiktif (ceritera), bisa bersifat informative, edukatif maupun 
instruksional. Adapun kelbihan dan kekurangan media Wayang antara lain: 
a. Kelebihan media Wayang: 

o Media yang mudah dibuat,murah dan praktis. 
o Bentuknya yang unik dapat menarik perhatian siswa. 
o Penggunaanya cukup mudah. 
o Karakter wayang bisa disesuaikan dengan tokoh yang ingin diperankan. 
o Mengasah kreativitas guru. 

b. Kelemahan media wayang 
o Bagi guru yang tak bisa bersuara keras,hal ini dapat menghambat penyampaian pesan 

yang ingin disampaikan. 
o Menuntut guru untuk mengerahkan totalitas dalam berdongeng agar pesan bisa di 

sampaikan dengan baik. 
o Guru dituntut untuk memiliki keahlian khusus saat menggunakan wayang sehingga 

proses pembelajaran berjalan menarik. 
o Untuk jenis wayang tertentu keberadaanya didaerah pelosok masih sangat sulit 

ditemukan. 

B. Kerangka Berfikir 
Kemampuan menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bertujuan untuk 

membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berkomunikasi, baik secara lisan maupun 
tertulis. Kemampuan menyimak mempunyai pengaruh terhadap keterampilan berbahasa lainnya 
seperti berbicara,membaca, dan menulis. Pembelajaran menyimak seringkali mengalami kendala 
yang menyebakan siswa menjadi tidak termotivasi dan merasakan kejenuhan. Salah satu 
penyebabnya adalah penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariasi. Sehingga membuat 
siswa tidak berminat dan enggan mengikuti pembelajaran menyimak. Hal tersebut sangat 
berpengaruh terhadap hasil pemahaman isi cerita yang diperoleh siswa.  

 
C. Hipotesis tindakan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kajian teori di atas, maka dapat ditarik hipotesis 
penelitian, yaitu Jika penggunaan media wayang diterapkan dengan baik maka dapat meningkatkan 
kemampuan menyimak cerita pada siswa kelas V SDN 1 Keru tahun ajaran 2013/2014. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 
Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 
1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Keru, kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.  
2. Waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014, mulai awal bulan juni 
sampai dengan awal bulan juli 2014. 

B. Subyek dan Observer Penelitian 
1. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SDN Negeri 1 Keru kelas V. Jumlah siswa kelas V 

adalah 24 siswa yang terdiri dari 13 orang siswa laki-laki dan 11 Orang siswa perempuan.  
2. Adapun yang bertindak sebagai Observer pada penelitian ini adalah Guru kelas V SD Negeri 1 

Keru. 

C. Faktor Yang Diteliti 
        Agar mampu menjawab permasalahan di atas, ada beberapa faktor yang harus diselidiki, 
yaitu: 

1. Faktor Guru 
Dengan melihat kemampuan guru dalam menyampaikan materi pelajaran menyimak 

menggunakan media wayang. 
2. Faktor Siswa 

      Hasil belajar siswa selama proses pembelajaran sebagai dampak penerapan pembelajaran 
yang berorientasi pada penggunaan media wayang. 

D. Variable penelitian 
1. Hasil Belajar 

     Hasil belajar adalah perubahan prilaku yang disebabkan karena pencapaian penguasaan atas 
sejumlah bahan yang diberikan dalam proses pembelajaran, pencapaian itu didasarkan atas tujuan 
pengajaran yang telah ditetapkan, hasil itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif 
maupun psikomotorik. Dalam peneitian ini lebih menekankan pada hasil belajar kognitif anak 
yang dapat dilihat melalui tes. Pada umumnya, untuk menilai hasil belajar murid, guru dapat 
menggunakan bermacam-macam tes seperti pilihan ganda, essey atau uraian. 

2. Media wayang 
     Pengertian Wayang menurut Bausastra Jawi (dalam J. Syahban Yasasusastra, 2011: 1) 

adalah perwujudan bentuk orang atau barang yang terbuat dari pahatan kulit atau kayu dan 
sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan drama 
tradisional (Bali, Jawa, Sunda, dan sebagainya) yang biasanya dimainkan oleh seorang yang 
disebut dalang. 

E. Rancangan dan langkah-langkah penelitian 
1. Rancangan penelitian 

Penelitian ini direncanakan dalam dua siklus, tiap siklus terdiri dari empat langkah 
penelitian. 

2. Langkah-langkah penelitian  
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 2 kali 
pertemuan, di mana pertemuan pertama digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan pertemuan 
kedua digunakan untuk kegiatan evaluasi. Konsep pokok penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 4 
komponen, yaitu: (1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan; (3) Pengamatan dan evaluasi; dan (4) Refleksi. 

F. Metode Pengumpulan Data 
1. Jenis Data  
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Data adalah hasil pengukuran yang bisa memberikan gambaran suatu keadaan melalui 
pengumpulan keterangan atau fakta yang menjelaskan mengenai suatu persoalan atau fakta dunia 
nyata yang mewakili suatu objek berupa nilai yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks atau 
gambar. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data kualitatif dan data 
kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari lembaran observasi yang memberikan gambaran tentang 
aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil 
tes evaluasi terhadap siswa, yang nantinya akan dapat menggambarkan  hasil belajar siswa. 

2. Metode Pengumpulan Data 
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam Penelitian 

Tindakan Kelas. Penggunaan setiap metode ditentukan oleh sifat dasar data yang akan 
dikumpulkan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Tes  

Adapun tes yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah tes hasil belajar yang 
berupa pilihan ganda untuk mengukur hasil belajar siswa. 

b. Observasi 
Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi berupa 

aktivitas. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas siswa dan guru selama proses brlajar 
mengajar. 

G. Instrumen Pengumpulan Data 
Menurut Purwanto, (2011) “Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

dalam rangka pengumpulan data”. Adapun dalam penelitian ini data-data penelitian diambil dengan 
menggunakan dua instumen penelitian, yaitu: 
1. Lembar Tes 

Lembar tes digunakan untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan 
oleh guru dan dipelajari oleh siswa. “Penguasaan hasil belajar mencerminkan perubahan perilaku 
yang dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar” (Purwanto,  2010). 

Tes sangat penting untuk mengetahui perkembangan siswa dalam belajar. Jenis soal tes 
yang digunakan adalah dalam bentuk pilihan ganda dibuat guna mengetahui sejauh mana tingkat 
kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diberikan. 

2. Lembar Observasi 
Lembar obsevasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi berupa 

aktivitas. Lembar observasi terdiri dari dua bagian yaitu lembar pengamatan aktivitas siswa dan 
lembar pengamatan aktivitas guru. Lembar pengamatan ini merupakan lembar observasi yang 
berisi indikator-indikator yang harus dilaksanakan baik oleh guru maupun siswa, dengan tujuan 
hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Lembar observasi untuk siswa terdiri 
dari 5 indikator dan setiap indikator terdiri dari 3 deskriptor, begitu juga dengan lembar observasi 
aktivitas guru. 

a. Indikator aktivitas siswa  
Indikator tentang aktivitas siswa yang diamati sebanyak 6 indikator dan masing-masing 

indikator yaitu : 
1.  Kegiatan siswa menerima pelajaran 
2. Antusiasme dalam mengikuti pelajaran.  
3. Interaksi siswa dengan guru 
4. Interaksi siswa dengan siswa 
5. Aktifitas siswa dalam proses pembelajaran 
6. Partisipasi siswa dalam menutup pelajaran 

b. Indikator Aktivitas Guru 
Penilaian aktivitas guru dilakukan melalui observasi langsung dimana seorang guru 

yang sedang mengajar di observasi langsung oleh observer (pengamat) dan observer berada 
bersama-sama guru dan siswa di dalam kelas.  Adapun hal yang dinilai adalah: 
1. Persiapan sebelum kegiatan pembelajaran 
2. Pemberian apersepsi dan motivasi kepada siswa 
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3. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan media wayang 
4. Aktivitas dalam bimbingan  
5. Pemberian umpan balik terhadap hasil pembelajaran 
6. Menutup pembelajaran 

H. Teknik Analisis Data 
1. Data Hasil Belajar 

Analisis data untuk mengetahui prestasi hasil evaluasi siswa adalah sebagai berikut: 
a. Ketuntasan individu 

Setiap siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan tuntas secara individu apabila 
mampu memperoleh nilai ≥ 70 sebagai standar ketuntasan belajar minimal. Nilai akhir 
individual per siswa ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

 

  Nilai = 
Skor Perolehan 

 

 x 100 
Skor Maksimal 

(sumber Purwanto, 2011: 207) 
b. Menghitung Nilai Rata-rata 

N
X

X   
 

Keterangan: 
X

 

: Nilai ata-rata  
∑ X : Jumlah seluruh skor 
N  : Subjek 
(Sumber: Sudjana, 2012: 109) 

c. Ketuntasan klasikal 
 

P = 
∑ Siswa yang tuntas belajar 

 

 x 100 % 
∑ Siswa 

 

Keterangan: 
P :Ketuntasan klasikal 

Ketuntasan klasikal adalah ketuntasan keseluruhan dalam setiap mata pelajaran yang telah 
ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Di SDN 1 Keru ketuntasan klasikal yang telah ditentukan 
adalah 85%. Artinya siswa yang dikatakan tuntas secara klasikal apabila jumlah siswa yang 
memperoleh nilai di atas KKM tersebut mencapai 85% berdasarkan perhitungan sesuai dengan 
rumus penentuan ketuntasan belajar secara klasikal. 

2. Data Aktivitas Siswa  
Penilaian aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi langsung. Penilaian ini dilakukan 

ketika sedang belajar, di observasi secara langsung oleh observer. Adapun teknik penilaian untuk 
aktivitas belajar siswa  terdiri dari 5 indikator, setiap indikator  terdiri dari 3 diskriptor dan  
mempunyai skala 4. Penskoran dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. skor 1 diberikan jika x≤ 25%  siswa melakukan deskriptor yang dimaksud. (1-5 orang) 
b. skor 2 diberikan jika 26%≤x≤50% siswa melakukan deskriptor yang dimaksud. (6-12 0rang) 
c. skor 3 diberikan jika 51%≤x≤74% siswa melakukan deskriptor yang dimaksud. (13-18 0rang)  
d. skor 4 diberikan jika x≥75% siswa melakukan deskriptor yang dimaksud. (19-24 orang) 

Data aktivitas belajar siswa di atas dianalisis dengan cara sebagai berikut: 
Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran, maka data hasil observasi diolah 

menggunakan MI (Mean Ideal) dan SDI (Standar Deviasi Ideal) 
a. Menentukan Skor Maksimal ideal (SMi) 

Mentukan Skor Maksimal Ideal (SMI), yaitu skor yang mungkin dicapai jika semua 
item dapat tercapai. 
Banyaknya indikator = 6 
Banyaknya deskriptor tiap indikator = 3 
Skor maksimal untuk setiap deskriptor = 4 
Skor minimal untuk setiap deskriptor = 1 
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Jadi Skor Maksimal Ideal = banyaknya indikator x banyaknya deskriptor setiap 
indikator x skor maksimal tiap deskriptor = 6 x 3 x 4 = 60. 

Sedangkan skor minimal seluruh indikator = banyaknya indikator x banyaknya 
deskriptor tiap indikator x skor minimal tiap deskriptor = 6 x 3 x 1 = 12 

 
b. Menentukan Mean Ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi) dengan rumus. 

Rumus : Mi    = ½ SMi 
     = ½ (60) 

    =  30 
             SDi  = ⅓  Mi 

 =⅓ (30) = 10 
 

c. Menentukan Kriteria Aktivitas Siswa  
Wahidmurni (2010) berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan aktivitas 

siswa dijabarkan pada tabel berikut ini. 
Tabel 3.1  Kriteria untuk Menentukan Aktivitas Belajar Siswa Berdasarkan Skor Standar 
 

Interval Interval 
Skor 

Kategori 

Mi +  x ≥ Mi + 1,5 Sdi X ≥ 54 Sangat aktif 
Mi + MI+0,5 SDI ≤ X < Mi +1,5 SDi  35≤ X <54 Aktif 
Mi – MI-0,5 SDI ≤ X < Mi + 0,5 SDi  25 ≤ X <35 Cukup aktif 
Mi – MI-1,5 SDI ≤ X < Mi – 0,5 SDi  15≤ X <25 Kurang aktif 
Mi –  x < Mi – 1,5 SDi  X ≤ 15 Sangat kurang 

aktif 
 Keterangan: 
 X = jumlah skor aktivitas siswa 

3. Data Aktivitas Guru 
Pengolahan data untuk aktivitas guru dalam pembelajaran sama dengan cara pengolahan 

aktivitas siswa yaitu menggunakan MI (Mean Ideal) dan SDI (Standar Deviasi Ideal).  
Menentukan skor aktivitas guru untuk masing-masing deskriptor yaitu : 

a. Skor 1 diberikan jika tidak ada deskriptor nampak dan kurang baik. 
b.  Skor 2 diberikan jika deskriptor  nampak dan cukup baik. 
c. Skor 3 diberikan jika deskriptor nampak dan baik. 
d. Skor 4 diberikan jika deskriptor nampak dan sangat baik. 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan aktivitas guru dijabarkan 
pada tabel berikut ini (dalam Wahidmurni, 2010). 
Tabel 3.2 Kriteria untuk Menentukan Aktivitas Mengajar Guru Berdasarkan Skor 

Standar 
 

Interval Interval 
Skor 

Kategori 

Mi +  x ≥ Mi + 1,5 Sdi X ≥ 45 Sangat Baik 
Mi + MI+0,5 SDI ≤ X < Mi +1,5 SDi  35≤ X <45 Baik 
Mi – MI-0,5 SDI ≤ X < Mi + 0,5 SDi  25 ≤ X <35 Cukup Baik 
Mi – MI-1,5 SDI ≤ X < Mi – 0,5 SDi  15≤ X <25 Kurang Baik 
Mi –  x < Mi – 1,5 SDi  X ≤ 15 Sangat kurang 

Baik 
Keterangan: 
 X = jumlah skor aktivitas mengajar guru 

I. Indikator Penelitian 
Indikator keberhasilan penelitian ini adalah: 
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1. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila tercapai ketuntasan belajar klasikal yaitu minimal 
85% dari seluruh siswa mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 70 sesuai dengan KKM yang 
telah ditentukan. 

2. Penelitian ini dikatakan berhasil bila aktivitas belajar siswa dalam belajar mencapai katagori 
“aktif”. 

3. Penelitian inidikatakan berhasil apabila guru mampu menyampaikan cerita anak menggunakan 
media wayang dengan baik. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana prestasi siswa berupa hasil belajar Bahasa Indonesia siswa 
semester II kelas V SDN 1 Keru pada materi pokok menyimak cerita menggunakan media wayang 
subyek penelitiannya adalah siswa semester II kelas V SDN 1 Keru tahun pelajaran 2013/2014 yang 
berjumlah 24 orang.. 

1. Siklus I 
dijelaskan bahwa tes evaluasi yang diberikan berupa pilihan ganda sebanyak 10 butir soal yang 
dilaksanakan dengan alokasi waktu 1 x 30 menit diperoleh data bahwa banyak siswa yang mengikuti 
tes 24 siswa. Nilai tertinggi yang diperoleh 90 dan nilai terendah 40, siswa yang tuntas 18 orang dan 
yang tidak tuntas ada  6 orang, Sehingga diperoleh rata–rata skor siswa adalah 72,91 dengan 
persentase ketuntasan klasikal mencapai 75% yang menunjukan bahwa hasil belajar siswa siklus 1 
ini belum mencapai persentase ketuntasan klasikal  yang telah ditentukan yaitu 85% dan akan 
dilanjutkan ke siklus II. 

 
2. Siklus II 

atas menunjukan bahwa hasil evaluasi belajar siswa pada sisklus II diperoleh data bahwa terjadi 
peningkatan hasil belajar siswa yaitu dari 24 siswa yang mengikuti tes, nilai tertinggi 100 dan nilai 
terendah 60  dengan 22 siswa tuntas dan 2 siswa yang tidak tuntas, Sehingga diperoleh rata–rata skor 
79,58. Terlihat pula pada persentase ketuntasan belajar pada sisklus II ini siswa mencapai 91,66 % 
dan telah mencapai persentase ketuntasan klasikal  yang telah ditentukan yaitu 85 %. Peningkatan 
Pencapaian hasil belajar yang meningkat dikarenakan oleh siswa yang sudah mulai serius dalam 
mengikuti pelajaran, memperhatikan guru pada saat menjelaskan serta bertanya apabila ada materi 
yang belum dimengerti. Penelitian ini  menunjukan bahwa untuk hasil belajar siswa telah tercapai. 

B. Ringkasan Analisis Data Hasil Evaluasi dan Hasil Observasi  Penggunaan Media Wayang  
Siklus I dan II 

Siklus Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Ketuntasan Belajar 
Siswa 

Skor Katagori Skor Katagori Rata-
rata 

Ketuntasan 
klasikal 

I 43 Baik 31 Cukup ktif 72,91 75% 
II 57 Sangat 

baik 

55 Sangat aktif 79,58 91,66% 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan bahwa penggunaan media 
Wayang dapat meningkatkan kemampuan menyimak siswa kelas V SDN 1 KERU  tahun ajaran 
2013/2014. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan penelitian yang menunjukkan: 
1. Peningkatan hasil belajar siswa pada sisklus I dengan nilai tara-rata mencapai  72,91 dengan 

persentase ketuntasan klasikal 75% dan pada siklus II 79,58 dan persentase ketuntasan klasikalnya 
91,66%. 

2. Peningkatan aktivitas guru pada siklus I mencapai skor 43 dari skor maksimal 60 dengan katagori 
baik dan pada siklus II mencapai skor 57 dengan katagori sangat baik. 

3. Peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai skor 31 dari skor maksimal 60 dengan 
katagori cukup aktif, dan pada siklus II mencapai skor 55 dari skor maksimal 60 dengan katagori 
sangat aktif. 

 
  
B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagi guru, diharapkan dapat menggunakan Wayang sebagai salah satu media pembelajaran 

alternatif dalam meningkatkan kemampuan menyimak siswa serta aktivitas siswa dalam 
pembelajaran khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, diharapkan untuk tetap 
memberikan dukungan moril dan bimbingan kepada siswa yang belum tuntas dalam pencapaian 
hasil belajar supaya terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa. 

2. Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk 
meningkatkan fasilitas berupa media pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 

3. Bagi mahasiswa atau pihak-pihak yang akan melakukan penelitian mengenai penggunaan media 
Wayang menjadikan kekurangan-kekurangan pada penelitian ini sebagai bahan pertimbangan 
dalam merencanakan penelitian, sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik. 
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