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ABSTRAK 

A. NURDAWANI, (2022). Perbandingan Model Dlta Berbantuan Media 
Audio Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual 
Berbasis Cerita Budaya Lokal terhadap Kemampuan Menyimak dan 
Bercerita Siswa Kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate. Dibimbing oleh 
Tarman A. Arief dan Haslinda  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Perbandingan Model 
Dlta Berbantuan Media Audio Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan 
Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal terhadap Kemampuan 
Menyimak dan Bercerita Siswa Kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dengan menggunakan 
metode quasi eksperimen. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pretest-posttest nonequivalent control group design. Pada 
rancangan ini dilakukan pretest sebelum perlakuan dan posttest setelah 
perlakuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan menyimak dan 
kemampuan bercerita siswa. Dalam penelitian ini kelas eksperimen diberi 
perlakuan dengan model pembelajaran Dlta Berbantuan Media Audio 
Visual Berbasis cerita budaya lokal, sedangkan kelas kontrol menggunakan 
model Dlta tanpa Berbantuan media Audio Visual berbasis cerita budaya 
lokal. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV-SD dari 
lima Sekolah Dasar Negeri yang terdapat dalam gugus II kecamatan 
Tamalate. Sampel yang diambil adalah Random Sampling yakni siswa 
kelas IV-A dan IVB-SD Inpres Mallengkeri Bertingkat 1. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode tes dan observasi. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu menggunakan uji Manova, sebelum 
melakukan uji tersebut terdapat uji-prasyarat yaitu uji normalitas kolmograv 
dan uji homogenitas covarian. 

Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan analisis Manova 
dibuktikan bahwa ada perbedaan antara kemampuan menyimak dan 
bercerita pada kelas yang diajarkan dengan menggunakan Model Dlta 
Berbantuan Media Audio Visual dan Model Dlta Tanpa Berbantuan Media 
Audio Visual Berbasis Cerita Budaya lokal.  Berdasarkan hasil uji manova 
diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000. 0,000 < 0,05 maka 𝐻𝑜 ditolak dan 𝐻₁ 
diterima, artinya ada perbedaan antara Model Dlta Berbantuan Media Audio 
Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis 
Cerita Budaya Lokal terhadap kemampuan menyimak dan bercerita.Jadi, 
dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini Model Dlta Berbantuan Media 
Audio Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual 
Berbasis Cerita Budaya Lokal memiliki perbandingan yang signifikan 
terhadap kemampuan menyimak dan kemampuan bercerita siswa. 

Kata Kunci: Dlta, Audio Visual, kemampuan menyimak dan bercerita 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. 

Pendidikan Bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang 

perlu diajarkan kepada para siswa di sekolah. Permendiknas No. 22 Tahun 

2006, Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, 

sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang 

keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi (Prihatin, 2017) 

Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal 

dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan 

perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa 

tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan 

imaginatif yang ada dalam dirinya. Maka mata pelajaran ini kemudian 

diberikan sejak masih di bangku SD karena siswa diharapkan mampu 

menguasai,memahami dan dapat mengimplementasikan keterampilan 

berbahasa seperti menyimak, berbicara membaca dan menulis (Rosdiana 

et al., 2013) 

Salah satu kemampuan berbahasa yang sangat penting tetapi sering 

dilupakan khususnya di sekolah dasar adalah kemampuan menyimak. 

Menurut Mulyati (2007:23) menyimak merupakan suatu kegiatan 

berbahasa yang sangat penting karena melalui menyimak kita dapat 
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memperoleh informasi untuk menambah wawasan pengetahuan dan 

pengalaman tentang kehidupan (Bagus, 2017) 

Kegiatan menyimak ini sudah pasti tidak dilakukan hanya sendiri 

namun pasti ada aspek lain yang membersamainya yaitu orang lain 

maupun hanya sekedar suara dari sebuah audio (Nurhanani et al., 2020). 

Dalam pembelajaran di sekolah tentu menyimak adalah salah satu hal yang 

penting untuk menambah wawasan yang lebih luas dan untuk saling 

menghargai satu sama lain dalam berkomunikasi agar apa yang disimak 

dapat dipahami dengan mudah. Hal ini terdapat juga dalam Al-Qur’an Surat 

Al-A’raf: 204 yang berbunyi. 

ا لَعَلَُّكمْ  ْا لَهْ  َواَن ِصتُو  تَِمعُو  ٰانُْ فَاس   َواِذَا قُِرئَْ ال قُر 

نَْ َحُمو   تُر 

Artinya: “Dan apabila dibacakan Al-qur’an, maka dengarkanlah baik-baik, 

dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al 

A`râf [7]: 204). 

Makna yang terkandung dalam ayat Al-Qur’an ini adalah 

memberikan perintah agar kita mendengarkan, memperhatikan dan 

menyimak dengan baik bacaan Al-Qur’an yang dibacakan oleh orang lain 

agar kita mendapatkan rahmat-Nya. Begitu indahnya perintah Allah kepada 

kita agar memuliakan Al-Qur’an dan menghargai satu sama lain dengan 

menyimak segala hal yang orang lain sampaikan kepada kita. Begitupun 
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dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya kemampuan siswa 

dalam menyimak harus saling menghargai dengan cara mendengarkan 

dengan baik hal-hal yang disampaikan oleh pembicara agar kita 

mendapatkan rahmat dan ilmu yang bermanfaat. 

Sementara itu, Aktivitas berbahasa kedua dalam kemampuan 

berbahasa yaitu berbicara dalam aspek bercerita. Bercerita Menurut 

Nurgiyantoro (2001: 278), merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat 

produktif. Artinya, dalam bercerita seseorang melibatkan pikiran, kesiapan 

mental, keberanian, perkataan yang jelas sehingga dapat dipahami oleh 

orang lain. 

Aspek berbicara merupakan aspek yang sangat penting yang harus 

dikembangkan agar mampu berkomunikasi dengan baik. Allah Swt 

berfirman dalam Surat AR-Rahman (55) Ayat 3 dan 4: 

ن ساْن  ()  َعلََّمهُْ ال بَيانَْ ِ  َخلَقَْ اْل 

Artinya: “Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara” (Q.S. 

55:3-4)  

Ayat tersebut menandakan bahwa kemampuan berbicara itu sangat 

penting dan istimewa untuk berkomunikasi, tetapi tidak hanya asal 

berbicara, Allah Swt mengajarkan kita untuk pandai berbicara dalam arti 

berbicara yang baik, tidak menyakiti perasaan orang lain, berbicara yang 

sopan dan santun.  
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Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di kelas IV SD 

Gugus II Kecamatan Tamalate yang dilaksanakan pada hari selasa, 15 

Oktober 2021 Hasil penilaian kemampuan menyimak dan bercerita siswa 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini 

terlihat dari hasil pencatatan dokumen yang dilakukan oleh guru bidang 

studi Bahasa Indonesia. Berdasarkan pencatatan dokumen, ternyata siswa 

yang belum mampu untuk memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

pada saat dilaksanakan ulangan harian terkait keterampilan menyimak dan 

bercerita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu sebanyak 181 

orang. Hasil ulangan harian tersebut yakni SDI Hartaco Indah rata-rata 

kemampuan menyimak dan bercerita 66.50, SDI Mallengkeri Bertingkat 

rata-rata kemampuan menyimak dan bercerita 62.30, SDI Mallengkeri 

Bertingkat I rata-rata kemampuan menyimak dan bercerita 61.25, SDI 

Parang Tambung 1 rata-rata kemampuan menyimak dan bercerita 65.29, 

SDI Parang Tambung II rata-rata kemampuan menyimak dan bercerita 

65.29. 

Dilakukan wawancara lebih lanjut terhadap guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di beberapa sekolah di gugus II. Guru diwawancarai 

terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Setelah dilakukan 

wawancara lebih lanjut, terdapat beberapa permasalahan yang hampir 

sama yang dihadapi guru di setiap sekolah dalam pembelajaran. 

Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kurangnya 

pengetahuan guru mengenai model dan media pembelajaran lain yang 
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dapat dipadukan dalam pembelajaran membuat pembelajaran di kelas 

kurang bervariasi sehingga siswa cenderung menjadi bosan dalam 

mengikuti pembelajaran. Kedua, dalam melakukan proses pembelajaran, 

kurangnya dukungan media pembelajaran dalam mendukung proses 

pembelajaran membuat pembelajaran di kelas menjadi kurang menarik. 

Ketiga, saat proses pembelajaran, konsentrasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran masih kurang.  

Padahal banyak sekali model-model pembelajaran menarik yang 

dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hal mengenai 

model pembelajaran yang baik disebutkan dalam AlQuran. Ayat tersebut 

yaitu: 

ِعَظةِْ ال َحَسنَةِْ َمةِْ َوال َمو  عُْ اِٰلى َسبِي لِْ َرب ِكَْ بِال ِحك   اُد 

لَمُْ بَِمنْ  َضلَّْ ْ اِنَّْ َربَّكَْ ُهوَْ اَع 
 
َسُن  َوَجاِدل ُهمْ  بِالَّتِيْ  ِهيَْ اَح 

تَِْدي نَْ لَمُْ بِال ُمه   َعنْ  َسبِي ِلهْ  َوُهوَْ اَع 

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk." (QS. AnNahl: 125) 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan solusi agar 

kemampuan menyimak dan bercerita siswa dapat ditingkatkan, Salah 
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satunya dengan menggunakan Model yang tepat dan sesuai dengan materi 

yang diajarkan. Model yang dianggap sesuai dengan permasalahan 

kemampuan menyimak dan mendengar siswa yakni “Model Directed 

Listening Thinking Activity (Dlta). 

Russel Stauffer (1975) mengemukakan bahwa: “Model Directed 

Listening Thinking Activity (Dlta) merupakan salah satu model inovatif untuk 

membantu siswa meningkatkan keterampilan menyimak dan bercerita yang 

dilaksanakan dengan cara guru membacakan atau memperdengarkan 

sebuah cerita akan tetapi pada titik kritis guru berhenti bercerita dan 

kemudian siswa diminta untuk membentuk kelompok dan mendiskusikan 

prediksi lanjutan cerita tersebut dengan menggunakan pengalaman dan 

pengetahuan yang dimilikinya Indikator sebagai berikut: a)Directed, 

mengarahkan atau menunjukkan sesuatu yang memudahkan jalannya 

pembelajaran, b)Listening, mendengarkan atau menyimak tentang suatu 

materi, c)Thinking, berpikir tentang suatu materi yang di simak,d) Activity, 

aktivitas pembelajaran dalam menyimak pembelajaran. 

Langkah-langkah pembelajaran Dlta menurut Abidin (2012) yaitu: (a) 

tahap prasimak yang berisi perkenalan materi simakan dan pembuatan 

prediksi, (b) tahap menyimak yang berisi kegiatan menyimak dan menguji 

prediksi serta (c) tahap pascasimak yang melatih kemampuan 

menceritakan kembali hasil simakan siswa. Model pembelajaran ini melatih 

pendengaran dan keterlibatan siswa dalam berpikir tentang simakan, 
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melatih siswa dalam menguji prediksi dan melatih keterampilan bercerita 

siswa saat mengemukakan pemikirannya 

Pembelajaran dengan menggunakan model Dlta  tanpa  berbantuan 

media Audio visual ini telah terbukti lebih baik daripada pembelajaran 

langsung terhadap materi dongeng hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Riska Cahya Wirantika dan Asri Susetyo Rukmi (2015) 

dimana Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata pretest 59,571 

sedangkan nilai rata-rata pada posttest siswa sebesar 81,08 sehingga 

dapat disimpulkan model ini merupakan model yang baik diterapkan dalam 

kegiatan menyimak dan bercerita. 

Apabila model pembelajaran Dlta dipadukan dengan media audio 

visual, maka akan menghasilkan suatu pembelajaran yang menarik dan 

bermakna bagi siswa. menurut Arsyad (2010) media Audio Visual adalah 

perantara atau peraga yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar 

mengajar yang pengunaan materi penyerapannya melalui pandangan 

(gambar) dan pendengaran (suara). Dalam pembelajaran ini, siswa akan 

menerima sajian bahan simakan melalui media audio visual berdasarkan 

bagian masing-masing. Dengan penggunaan media audio visual, siswa 

akan tertarik untuk menyimak dengan baik materi yang disajikan, serta 

dengan memberikan gambaran yang nyata siswa akan menjadi lebih 

antusias untuk memprediksi cerita dongeng selanjutnya. Pada saat guru 

memberhentikan cerita pada titik kritis sehingga pada saat guru 

memberikan tugas yang berkaitan dengan hasil simakan, tepatnya 
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menceritakan ulang hasil simakan siswa mampu mengerjakan tugas 

tersebut dengan baik  

Penelitian yang berkaitan dengan penggunaan model Dlta   

berbantuan media audiovisual pada materi dongeng sebagai model dan 

media pembelajaran yang baik dilakukan oleh Riga Zahara Nurani, 2017, ia 

menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan Rata-rata kemampuan 

menyimak dongeng kelas eksperimen sebelum diberi perlakuan adalah 

67,20 dan setelah diberi perlakuan meningkat menjadi 84,53. 

Kesimpulannya, terdapat perbedaan antara hasil menyimak siswa 

menggunakan Model Directed Listening Thinking Activity (Dlta ) Berbantuan 

Media Audio visual dibanding dengan yang tidak menggunakan 

audiovisual,. 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan materi dongeng Berbasis 

Budaya Lokal, yakni sekarang ini guru dalam melakukan pembelajaran 

diupayakan untuk memanfaatkan sumber nilai-nilai budaya lokal sekitar 

diintegrasikan dalam pembelajaran, 

Untuk membuktikan apakah ada perbedaan Model Pembelajaran 

Dlta Berbantuan Media Audio visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan 

Media Audio visual Berbasis Cerita Budaya Lokal terhadap Kemampuan 

Menyimak dan Bercerita Siswa seperti yang telah di paparkan di atas, maka 

penulis terdorong dalam melaksanakan sebuah penelitian yang berjudul 

 “Perbandingan Model Dlta Berbantuan Media Audio visual dan 

Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio visual Berbasis Cerita Budaya 
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Lokal terhadap Kemampuan Menyimak dan Bercerita Siswa Kelas IV SD 

Gugus II Kecamatan Tamalate”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, perumusan 

masalah disusun sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Perbandingan penggunaan Model Dlta Berbantuan Media 

Audio Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual 

Berbasis Cerita Budaya Lokal terhadap Kemampuan Menyimak dan 

Bercerita Siswa Kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate? 

2. Apakah ada perbedaan Model Dlta   Berbantuan Media Audio Visual dan 

Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya 

Lokal terhadap Kemampuan Menyimak siswa di kelas IV SD Gugus II 

Kecamatan Tamalate?  

3. Apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap Model Dlta Berbantuan 

Media Audio Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual 

Berbasis Cerita Budaya Lokal terhadap Kemampuan Bercerita siswa di 

kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian disusun 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan Perbandingan Model Dlta Berbantuan Media Audio 

Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis 

Cerita Budaya Lokal terhadap Kemampuan Menyimak dan Bercerita Siswa 

Kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate 

2. Untuk mengetahui adanya Perbedaan Model Dlta Berbantuan Media Audio 

Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis 

Cerita Budaya Lokal terhadap Kemampuan Menyimak siswa di kelas IV SD 

Gugus II Kecamatan Tamalate  

3. Untuk mengetahui adanya Perbedaan Model Dlta Berbantuan Media Audio 

Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis 

Cerita Budaya Lokal terhadap Kemampuan Bercerita siswa di kelas IV SD 

Gugus II Kecamatan Tamalate  

 

 D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi 

dalam upaya penyempurnaan, pengembangan, dan peningkatan mutu 

pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang 
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pendidikan dasar, utamanya hasil dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan rujukan dalam upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

kemampuan menyimak dan bercerita. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, dapat membantu siswa dalam peningkatan hasil belajar pada 

aspek kemampuan menyimak dan bercerita. 

b. Bagi Guru/Pendidik, Sebagai bahan masukan bagi guru dalam pengelolaan 

pendidikan di sekolah dasar sehubungan dengan upaya peningkatan hasil 

belajar pada aspek menyimak dan bercerita. 

c. Bagi Sekolah, sebagai lembaga pendidikan agar dapat menggunakan 

model-model pembelajaran yang inovatif. 

d. Bagi Peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan dalam penyusunan 

karya tulis ilmiah yang bertema kependidikan, sebagai langkah awal untuk 

mengadakan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Pengertian Model Dlta (Directed Listening-Thingking Activity) 

 Model Dlta dikembangkan oleh Rusel G. Staufer. Stauffer 

mengemukakan bahwa: “Model Directed Listening Thinking Activity (Dlta) 

merupakan salah satu model inovatif untuk membantu siswa meningkatkan 

keterampilan menyimak dan bercerita dalam pembelajaran. Model ini 

dimaksudkan agar siswa mempunyai tujuan menyimak, memprediksi 

ucapan yang akan disimak dan membuktikan dengan cara menyampaikan 

pesan yang telah siswa simak sehingga siswa memiliki kemampuan 

menyimak dan bercerita yang baik.   

Model Dlta merupakan Model pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan cara guru membacakan atau memperdengarkan sebuah cerita 

akan tetapi pada titik kritis guru berhenti bercerita dan kemudian siswa 

diminta untuk membentuk kelompok dan mendiskusikan prediksi lanjutan 

cerita tersebut dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang 

dimilikinya.  

a. Tahapan Model Dlta 

Adapun langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran berbahasa 

untuk siswa sekolah dasar dalam kemampuan menyimak dan kemampuan 

bercerita berdasarkan strategi menyimak dan berpikir langsung atau Direct 

12 
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Listening Thinking Activity (Dlta) yang dikembangkan oleh Russel Stauffer 

sebagai berikut: 

a. Kegiatan prasimak 

1) Memberitahukan tentang suatu hal yang akan diceritakan. 

2) Menunjukkan gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan cerita. 

3) Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan judul cerita 

4) Memberikan contoh cara menyimak cerita dengan berpikir kritis melalui 

menjawab pertanyaan. 

b. Kegiatan saat simak 

   Kegiatan saat simak merupakan tahapan aktivitas yang dilakukan 

saat pelaksanaan kegiatan menyimak dalam proses pembelajaran atau 

penyampaian informasi yang dijelaskan dalam beberapa hal sebagai 

berikut: 

1) Membacakan cerita dengan suara nyaring secara menarik dan hidup 

2) Menghentikan pembacaan cerita dititik kritis dan mengajukan pertanyaan 

kepada siswa. 

3) Menyuruh siswa untuk membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi 

selanjutnya secara tertulis. 

4) Melanjutkan membaca cerita lagi dan mengulangi langkah poin kedua 

sampai cerita selesai. 

c. Kegiatan pasca simak 

   Kegiatan pascasimak merupakan tahapan aktivitas yang dilakukan 

setelah pelaksanaan kegiatan menyimak dalam penyampaian materi 
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informasi dengan tujuan melakukan refleksi yang telah dipelajari bersama. 

Dalam kegiatan pasca simak dapat dilakukan dalam beberapa hal sebagai 

berikut: 

1) Mengakhiri pembacaan cerita, dan 

2) Meminta peserta siswa untuk mengemukakan kembali isi cerita 

tersebut. 

   Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, bahwa strategi 

pembelajaran bahasa merupakan taktik atau pola yang dilakukan 

seseorang pengajar dalam proses belajar bahasa, sehingga peserta didik 

dapat lebih leluasa dalam berpikir dan dapat mengembangkan kemampuan 

kognitifnya secara lebih mendalam dengan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

   Model Directed Listening Thinking Activity mempunyai Indikator 

sebagai berikut: 

1) Directed, mengarahkan atau menunjukkan sesuatu yang memudahkan 

jalannya pembelajaran, 

2) Listening, mendengarkan atau menyimak tentang suatu materi, 

3) Thinking, berpikir tentang suatu materi yang di simak, 

4) Activity, aktivitas pembelajaran dalam menyimak pembelajaran. 

b. Kelebihan dan Kelemahan Model DLTA 

Berikut ini merupakan beberapa kelebihan Model Direct Listening 

Thinking Activity (DLTA) menurut Sularmi Susanti (2018): 
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1) Meningkatkan kemampuan siswa dalam memprediksi materi sehingga 

membantu dan memperoleh gambaran keseluruhan materi. 

2) Mengembangkan kemampuan menyimak. 

3) Melatih kemampuan siswa dalam menganalisis materi pembelajaran. 

4) Menarik perhatian siswa karena pembelajaran menyenangkan. 

5) Menjadikan pembelajaran lebih interaktif. 

Selain memiliki banyak kelebihan, strategi Direct Listening Thinking 

Activity (Dlta) juga memiliki kelemahan yaitu: Dalam penerapan Model 

pembelajaran Directed Listening Thinking Activity memiliki kendala yaitu 

siswa mengalami kesulitan dalam membuat prediksi. Prediksi disini 

maksudnya adalah memprediksi cerita yang akan terjadi selanjutnya saat 

cerita di bacakan dan di berhentikan oleh guru pada titik kritis cerita. 

Adapun model ini berbantuan Media Audio Visual  

2. Pengertian Media Audio Visual 

  Media Audio Visual merupakan media yang dapat menampilkan 

unsur gambar dan suara penggabungan kedua unsur inilah yang memuat 

media Audio Visual memiliki kemampuan yang lebih baik. Menurut 

Andayani (2014: 3.52) “media Audio Visual merupakan kombinasi dari 

media audio dan media visual atau biasa disebut media pandang dengar 

yang menjadikan penyajian isi tema pembelajaranakan semakin lengkap”. 

Selanjutnya menurut Wati (2016 :44-45) mendefinisikan media Audio Visual 

adalah Sebuah alat bantu yang dipergunakan dalam pembelajaran untuk 
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membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menyampaikan 

pengetahuan, sikap, dan ide dalam pembeljaran.  

  Media Audio Visual merupakan seperangkat alat yang dapat 

memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Berdasarkan pendapat 

para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa media Audio 

Visual adalah perantara atau peraga yang digunakan oleh guru dalam 

kegiatan belajar mengajar yang pengunaan materi penyerapannya melalui 

pandangan (gambar) dan pendengaran (suara).(Wirda Ningsih, 2016). 

a. Langkah-langkah Menggunakan Media Audio Visual 

  Kegiatan pembelajaran apapun tentunya memiliki langkah-langkah 

agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut Wati 

(2016:55-56) langkah-langkah dalam penggunaan media Audio Visual 

yaitu: 

1) Persiapan materi. Dalam hal ini, seorang guru harus menyiapkan unit 

pelajaran terlebih dahulu, setelah itu baru menetapkan media Audio Visual 

yang tepat untuk mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. 

2) Durasi media, Seorang guru harus menyesuaikan durasi media dengan jam 

pelajaran. 

3) Persiapan kelas Persiapan ini meliputi persiapan siswa dan persiapan alat. 

4) Tanya jawab, setelah penggunaan media Audio Visual guru melakukan 

refleksi dan Tanya jawab dengan siswa, tujuannya untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. 
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  Selanjutnya Arsyad (2013:143-144) mengemukakan bahwa 

langkah-langkah pembelajaran dengan media Audio Visual adalah sebagai 

berikut: 

1) Mempersiapkan diri 

 Pada tahap ini guru mempersiapkan diri dengan cara memeriksa dan 

menentukan apa yang akan digunakan untuk membangkitkan minat 

perhatian dan memotivai siswa sehingga dapat membantu siswa untuk 

memahami materi yang akan disampaikan. 

2) Membangkitkan kesiapan siswa 

 Siswa dituntun untuk memiliki kesiapan untuk mendengar dan 

memperhatikan dengan memberikan petanyaan-pertnayaan 

3) Mendengarkan dan melihat materi 

 Guru menuntun siswa untuk menjalani pengalaman mendengar dan 

melihat dalam waktu yang tepat sehingga materi dapaat diserap. 

4) Diskusi 

   Guru bersama siswa mendiskusikan materi yang telah ditayangkan 

5) Menindak lanjuti program 

  Berdasarkan kedua langkah-langkah tersebut diatas, langkah-

langkah pembelajaran menggunakan media Audio Visual menurut Wati 

dianggap lebih baik untuk diterapkan disekolah. Hal ii karena langkah-

langkah pembelajaran tersebut meskipun keduanya sama-sama memiliki 

langkah pesiapan dan tindak lanjut, namun Wati juga menambahkan 

perhitungan waktu. Adanya perhitungan durasi maka pembelajaran akan 
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lebih efisien dalam penggunaan waktu. Selain itu, apabila pembelajaran 

direncanakan dengan waktu yang tepat, maka tingkat keberhasilan dari 

pembelajarn tersebut juga akan lebih besar. 

  Kemudian model menggunakan penelitian ini menggunakan konsep 

cerita budaya lokal 

3. Pengertian Budaya Lokal 

  Budaya Lokal adalah budaya yang berasal dari bahasa sansekerta 

yaitu buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budia atau akal) 

yang tumbuh dan berkembang serta dimiliki dan diakui oleh masyarakat 

suku bangsa setempat dan sekitarnya. Budaya Lokal biasanya tumbuh dan 

berkembang dalam suatu masyarakat suku daerah tertentu karena 

merupakan warisan turun-temurun yang dilestarikan. Budaya daerah ini 

akan muncul pada saat penduduk suatu daerah telah memiliki pola pikir dan 

kehidupan sosial yang sama, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang 

membedakan mereka dengan penduduk-penduduk yang lainnya. Budaya 

daerah mulai terlihat berkembang di Indonesia pada zaman kerajaan-

kerajaan pada saat sebelumnya. Hal itu dapat dilihat dari cara hidup dalam 

berinteraksi sosial yang dilakukan masing-masing masyarakat kerajaan di 

Indonesia yang berbeda antara satu dengan yang lain.  

  Menurut (Munirah 2016) keberagaman budaya lokal di Indonesia 

sebagai berikut; (1) keragaman suku bangsa, (2) keragaman bahasa, (3) 

keragaman religi dan (4) Keberagaman seni dan budaya. Tidak menjadi 

pembeda dan pemisah, tetapi dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki 
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oleh bangsa Indonesia yang sepatutnya harus berbangga menjadi warga 

negara Indonesia karena memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia 

yang mampu mendukung budaya bangsa dengan perkembangan 

berkelanjutan terhadap ilmu pengetahuan”.  

a. Budaya Lokal dalam Dongeng 

  Poerwadarminta (1986:654) mengartikan” moral sebagai ajaran 

tentang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak, kewajiban dan 

sebagainya)”. Di sisi lain, Suseno (1987:19) mengemukakan bahwa “kata 

moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia”. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa moral berkaitan 

dengan pemberian nilai atau penilaian terhadap baik buruknya manusia. 

Penilaian ini menyangkut perbuatan yang dilakukan, baik yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja. Hal itu perlu disadari bahwa pemberian nilai 

baik dan buruk terhadap perbuatan manusia relatif. Artinya, suatu hal yang 

dipandang baik oleh orang yang satu atau bangsa pada umumnya, belum 

tentu sama bagi orang atau bangsa yang lain. Pandangan seseorang 

tentang moral, nilai-nilai atau kecenderungan-kecenderungan, biasanya 

dipengaruhi oleh pandangan hidup, way of life bangsanya.  

  Moral dalam dongeng yang mengandung kearifan budaya lokal 

merupakan sarana yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang 

bersifat praktis, yang dapat diambil dan ditafsirkan melalui cerita yang 

bersangkutan oleh pembaca. Ia merupakan petunjuk yang ingin diberikan 

pengarang tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah 
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kehidupan, seperti sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan. “Ia 

bersifat praktis sebab petunjuk itu dapat ditampilkan atau ditemukan 

modelnya dalam kehidupan nyata sebagaimana model yang ditampilkan 

dalam cerita lewat tokoh-tokohnya”, menurut Kenny (dalam Nurgiyantoro, 

2000:321).  

  Dalam cerita, melalui sikap, dan tingkah laku para tokohnya 

diharapkan pembaca dapat mengambil hikmah dari ajaran moral yang 

disampaikan. Sejalan pula dengan pandangan Sulistyorini (2009:2) yang 

mengatakan bahwa penyadaran nilai moral anak sangat tepat jika dilakukan 

melalui cerita atau dongeng sebab cerita atau dongeng merupakan media 

efektif untuk menanamkan nilai dan estetika kepada anak.  

  Secara spesifik, Sulistyorini (2009:3) mengklasifikasikan nilai 

kearifan budaya lokal dalam dongeng menjadi beberapa jenis di bawah ini. 

Nilai moral individual adalah nilai moral yang menyangkut hubungan 

manusia dengan kehidupan diri pribadi sendiri atau cara manusia 

memperlakukan diri pribadi. Nilai moral tersebut mendasari dan menjadi 

panduan hidup manusia yang merupakan arah dan aturan yang perlu 

dilakukan dalam kehidupan pribadinya. Adapun nilai moral individual, yaitu 

(1) kepatuhan, (2) pemberani, (3) rela berkorban, (4) jujur, (5) adil dan 

bijaksana, (6) menghormati dan menghargai, (7) bekerja keras, (8) 

menepati janji, (9) tahu balas Budi, (10) baik budi pekerti, (11) rendah hati, 

dan (12) hati-hati dalam bertindak. Nilai moral sosial terkait dengan 

hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan 
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bermasyarakat. Dalam melakukan hubungan tersebut, manusia perlu 

memahami norma-norma yang berlaku agar hubungannya dapat berjalan 

lancar atau tidak terjadi kesalahpahaman.  

  Manusia pun seharusnya mampu membedakan antara perbuatan 

yang baik dan yang buruk dalam melakukan hubungan dengan manusia 

lain. Adapun nilai-nilai moral sosial tersebut, yakni (1) bekerja sama, (2) 

suka menolong, (3) kasih sayang, (4) kerukunan, (5) suka memberi nasihat, 

(6) peduli nasib orang lain, dan (7) suka mendoakan orang lain. Budi pekerti 

dalam sebuah dongeng yang mengandung kearifan budaya lokal dapat 

dilihat dari nilai moral religi.  

  Nilai moral religi pada dasarnya merupakan hubungan manusia 

dengan Tuhannya. Poerwadarminta (1986:654) mengemukakan bahwa 

akhlak atau moralitas manusia kepada Tuhan di antaranya: (1) beriman; 

meyakini bahwa sesungguhnya Dia ada, (2) taat; menjalankan perintah dan 

menjahui larangan-Nya, (3) ikhlas; kewajiban manusia beribadah kepada-

Nya dengan ikhlas dan pasrah, (4) khusyuk; dalam beribadah hendaklah 

sungguhsungguh, merendahkan diri serta khusyuk kepada-Nya, (5) 

mempunyai pengharapan atau optimisme bahwa Tuhan akan memberikan 

rahmat kepada-Nya, (6) bersyukur kepada Tuhan, dan (7) taubat. Nilai 

moral religi adalah nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhannya. 

   Manusia adalah makhluk religius yang senantiasa mempercayai 

adanya kekuasaan yang tertinggi, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia 
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dan alam semesta ini. Moral religi yang ada dalam dongeng yang 

mengandung kearifan lokal dapat dijadikan sebagai nasihat kepada anak 

terkait dengan pengajaran budi pekerti. Kearifan buda lokal dalam dongeng 

menunjang pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan karakter 

bangsa berbasis budaya di sekolah dasar bertujuan melaksanakan 

pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi 

manusiawi peserta didik menghadapi perannya di masa mendatang. 

Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budi pekerti yang mendasari prilaku, 

pola tindak, dan sikap peserta didik (Cahyani, 2012:67).  

  Pada intinya, pendidikan karakter akan membentuk kepribadian 

seseorang yang di dalamnya terdiri atas tiga komponen, yakni moral 

knowing, moral feeling, dan moral action (Martono, 2012:37). Hal ini 

diperlukan agar peserta didik mampu memahami, merasakan, dan 

melaksanakan nilai-nilai kebaikan . 

b. Unsur-unsur dalam Dongeng 

  Dalam sebuah dongeng terdapat unsur-unsur penting yang meliputi 

alur, tokoh, latar, dan tema. Dongeng yang bermutu memiliki 

perkembangan yang memadai pada keempat unsur tersebut. Mungkin 

unsur yang satu lebih ditekankan daripada unsur yang lain, tetapi semua 

dikembangkan dengan baik. 

  Menurut Septiningsih (1998: 16) penyebab ketertarikan audience 

pada dongeng tidak terlepas dari empat unsur penting dongeng yaitu: 
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1) Alur 

a) Alur adalah konstruksi mengenai sebuah deretan peristiwa secara 

logis dan kronologis saling berkaitan yang dialami oleh pelaku. 

b) Alur ada dua macam, yaitu alur lurus dan alur sorot balik. 

c) Alur lurus adalah peristiwa yang disusun mulai dari awal, tengah, yang 

diwujudkan dengan pengenalan, mulai bergerak, menuju puncak dan 

penyelesaian. Alur sorot balik adalah urutan peristiwa yang dimulai 

dari tengah, awal, akhir atau sebaliknya. 

d) Alur dapat melibatkan ketegangan, pembayangan dan peristiwa masa 

lalu. Hal ini dimaksudkan untuk membangun cerita agar peristiwa 

ditampilkan tidak membosankan. 

e) Alur ditutup dengan ending, yaitu happy ending (bahagia) atau sad 

ending (sedih) 

2) Tokoh 

  Setiap cerita memiliki paling sedikit satu tokoh dan biasanya ada 

lebih dari satu. Tokoh-tokohnya mungkin binatang, orang, obyek, atau 

makhluk khayal. Berikut penjelasan tentang penokohan dalam dongeng: 

a) Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau 

perlakuan dalam berbagai peristiwa yang ada dalam cerita (Lustantini 

Septiningsih, 1998:16). 

b) Tokoh dapat memiliki dua sifat, yaitu protagonis (karakter yang 

melambangkan kebaikan, menunjukkan sikap positif dan merupakan 

contoh yang layak ditiru) dan antagonis (karakterister yang 
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berlawanan dengan tokoh protagonis, merupakan contoh karakter 

yang harus dijauhi sikap dan perbuatannya). 

c) Penokohan yang dipilih dipengaruhi oleh sifat, ciri pendidikan, hasrat, 

pikiran dan perasaan yang akan diangkat oleh pengarang untuk 

menghidupkan dongeng. 

3) Latar / Setting 

  Istilah latar biasanya diartikan tempat dan waktu terjadinya cerita. 

Hal tersebut sebagian benar, tetapi latar sering berarti lebih dari itu. Di 

samping tempat dan periode waktu yang sebenarnya dari suatu cerita, latar 

meliputi juga cara hidup tokoh-tokoh cerita dan aspek kultural lingkungan. 

Berikut penjelasan tentang latar atau setting: 

a) Latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacauan yang 

berkaitan dengan ruang, waktu dan suasana terjadinya peristiwa 

dalam suatu karya sastra (Lustantini Septiningsih, 1998: 44). 

b) Latar ada dua macam, yaitu latar sosial (mencakup penggambaran 

keadaan masyarakat, kelompok sosial dan sikapnya, adat kebisaaan, 

cara hidup, maupun bahasa yang melatari peristiwa) dan latar fisik 

atau material (mencakup tempat, seperti bangunan atau daerah). 

c) Latar adalah cerita akan memberi warna cerita yang ditampilkan, 

disamping juga memberikan informasi situasi dan proyeksi keadaan 

batin para tokoh. 
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4) Tema 

  Tema cerita merupakan konsep abstrak yang dimasukkan 

pengarang ke dalam cerita yang ditulisnya. Berikut penjelasan tentang 

tema. 

a) Tema adalah arti pusat yang terdapat dalam suatu cerita. 

b) Pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh pengarang dipengaruhi 

oleh pengalaman, jiwa, cita-cita dan ide yang diwujudkan lewat tema. 

c) Pengarang menampilkan sesuatu tema karena ada maksud tertentu 

atau pesan yang ingin disampaikan. Maksud atau pesan yang ingin 

disampaikan itu disebut amanat. Jika tema merupakan persoalan 

yang diajukan, amanat merupakan pemecahan persoalan yang 

melahirkan pesan-pesan. 

  Keempat unsur penting diatas merupakan kunci ketertarikan 

audience pada suatu dongeng. Satu unsur dapat lebih menonjol diantara 

unsur lainnya, karena bisa jadi sebuah dongeng dikatakan menarik karena 

alur dan penokohan saja yang menonjol. Tentu lebih baik apabila keempat 

unsurnya dapat dikerjakan oleh pengarang dongeng dengan maksimal. 

Contoh dari dongeng yang memiliki kekuatan dari seluruh unsur penting 

dongeng adalah Timun Mas. Alur cerita yang melibatkan ketegangan dan 

peristiwa masa lalu telah berhasil memancing imajinasi audience untuk 

mengikuti cerita. Penokohan dikerjakan dengan mengikut sertakan karakter 

protagonis dan antagonis yang menghasilkan kekontrasan. Timun Mas dan 

orangtuanya melambangkan karakter protagonis sedangkan raksasa 
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melambangkan karakter yang antagonis dengan kejahatan dan 

ketamakannya.  

  Latar cerita benar-benar mengajak imajinasi audience pada suasana 

kehidupan pedesaan yang penuh fantasi. Tema dari dongeng ini jelas, yaitu 

menggambarkan tentang keberanian bertindak diatas kebenaran untuk 

mengalahkan ketamakan dan kejahatan. Keempat unsur ini sangat sesuai 

dengan target audience nya yaitu anak-anak. 

c. Macam-macam Dongeng 

  Cerita dalam sebuah dongeng dapat mempengaruhi minat anak 

untuk membacanya, karena setiap anak mempunyai selera yang berbeda- 

beda dalam diri mereka. 

  Dilihat dari isinya, dongeng dibedakan menjadi 5 macam yaitu: 

1) Dongeng yang lucu 

 Poerwadarminta (1985:610) lucu yaitu: “menimbulkan tertawa” jadi 

dongeng yang lucu adalah cerita yang berisikan kejadian lucu yang 

terjadi pada masa lalu. Cerita dalam dongeng lucu dibuat untuk 

menyenangkan atau membuat tertawa pendengar atau pembaca. 

Contoh: Dongeng Abu Nawas 

2) Fabel 

Poerwadarminta (1985: 278) mendefinisikan “Fabel adalah cerita 

pendek berupa dongeng, mengambarkan watak dan budi manusia yang 

diibaratkan pada binatang”.Fabel digunakan untuk pendidikan moral, dan 
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kebanyakan fabel menggunakan tokoh-tokoh binatang, namun tidak 

selalu demikian. Disamping fabel menggunakan tokoh binatang ada 

yang menggunakan benda mati. Jadi fabel merupakan cerita pendek 

atau dongeng yang memberikan pendidikan moral yang menggunakan 

binatang sebagai tokohnya. 

Contoh: Dongeng kancil dan harimau Legenda 

Poerwadarminto (1985: 578) mendefinisikan legenda adalah: “cerita 

dari zaman dahulu yang bertalian dengan peristiwa-peristiwa sejarah”. 

Menurut Ashari, (2007: 21) legenda adalah: “Cerita yang isinya tentang 

asal-usul suatu daerah”. Legenda baik sekali digunakan untuk 

pendidikan di kelas-kelas rendah Sekolah Dasar untuk mengajarkan 

konsep-konsep. Jadi legenda merupakan cerita dari zaman dahulu yang 

merupakan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan suatu tempat 

atau peristiwa yang baik digunakan dalam pendidikan dasar. 

Contoh: Asal mula Danau Toba 

3) Sage 

Sage menurut Poerwadarminta (1985: 848) adalah “Cerita yang 

mendasar peristiwa sejarah yang telah bercampur dengan fantasi rakyat” 

sedangkan menurut Ashari, (2007: 20) sage yaitu dongeng yang 

mengandung unsur sejarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sage 

merupakan cerita dongeng yang berhubungan dengan peristiwa atau 

sejarah. 

Contoh: Panji semirang 
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4) Mite 

Mite menurut Poerwadarminta (1985: 641) adalah “cerita yang 

berhubungan dengan kepercayaan masyarakat yang tidak dapat dibuktikan 

kebenarannya”. Sedangkan menurut Ashari, (2007: 20) mite didefinisikan 

sebagai:“dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat”. 

Jadi mite merupakan cerita tentang kepercayaan suatu masyarakat yang 

diyakini oleh masyarakat tetapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya 

Contoh: Nyai Loro Kidul 

Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah Fabel (dongeng 

binatang), beberapa alasan penggunaan fabel adalah: 

1) Tokoh-tokoh binatang sangat menarik bagi anak; 

2) Lewat tokoh binatang dapat memberikan pendidikan anak; 

3) Anak akan memiliki rasa sayang pada binatang; 

4) Setelah besar anak akan memiliki kesadaran untuk menjaga dan 

melestarikan alam lingkungannya, khususnya alam fauna. 

5) Anak menyenangi hal-hal yang fantastik seperti halnya binatang 

yang mirip manusia. 

  Judul dongeng yang dipakai dalam penelitian ini adalah Ambo Upe 

dan Burung Elang. 

4. Pengertian Menyimak 

  Menurut Haryadi & Zamzani (1996:19) menyatakan, keterampilan 

menyimak merupakan kegiatan yang paling awal dilakukan oleh anak 
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manusia bila dilihat dari proses pemerolehan bahasa. Sebelum anak dapat 

melakukkan berbicara, membaca, apalagi menulis, kegiatan menyimaklah 

yang pertama kali dilakukan. Secara berturut- turut pemerolehan 

keterampilan berbahasa itu pada umumnya dimulai dari menyimak, 

berbicara, membaca dan terakhir menulis. 

  Menurut (Saddhono,2012) kemampuan menyimak proses paling 

awal dimana seseorang bisa mengucapkan bahasa, secara berturut-turut 

prosesnya diawali dengan menyimak, berbicara, membaca, dan diakhiri 

menulis. Selaras Mudiono (2009); Anderson dalam Tarigan (2008) 

menyatakan menyimak rangkaian aktivitas mendengar, mengenali, dan 

memaknai suara bahasa lalu mengevaluasi dan memberikan umpan balik 

pesan yang terkandung lewat bahasa tersebut. Menurut (Rosdawita, 2013) 

menyimak ialah rangkaian yang mencakup aktivitas mendengarkan bunyi 

bahasa, mengidentifiaksi, menginterpretasikan, menilai, dan menanggapi 

makan yang dimaksud dan menurut (Ariani, Dawud, & Basuki, 2019) 

menyimak melibatkan aktivitas mental. 

   Mulyati (2007:23) menyatakan, menyimak atau dalam kurikulum 

sekolah digunakan istilah mendengarkan, dalam kehidupan sehari-hari 

merupakan suatu kegiatan berbahasa yang sangat penting karena melalui 

menyimak kita dapat memperoleh informasi untuk menambah wawasan 

pengetahuan dan pengalaman tentang kehidupan. Begitu juga di sekolah, 

menyimak mempunyai peranan pentingn karena dengan menyimak siswa 

dapat menambah ilmu, menerima dan menghargai pendapat orang lain. 
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Oleh sebab itu, untuk memperoleh kemampuan menyimak diperlukan 

latihan- latihan yang intensif. Keterampilan menyimak di SD dapat dilakukan 

dengan delapan teknik, yaitu  

1) Teknik Ulang-Ucap (Menirukan) 

2) Teknik Informasi Beranting 

3) Teknik Satu Mulut Satu Kelas 

4) Teknik Satu Rekaman Satu Kelas 

5) Teknik Group Cloze 

6) Teknik Parafrase 

7) Teknik Simak Libat Cakap 

8) Teknik Simak Bebas Libat Cakap. 

  Menurut Achsan (1991: 89) pengertian menyimak yaitu suatu 

rangkaian proses kognitif mulai dari proses identifikasi tingkat fonologis, 

morfologis, sintaksis dan sematik sampai keterampilan aktif alat panca 

indera, khususnya alat pendengaran. Menyimak termasuk unsur yang 

sangat penting dan mendasar dalam interaksi belajar mengajar, sebab 

dengan menyimak anak didik dapat memahami yang diungkapkan oleh 

pembicara. Menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh 

pemahaman dan perhatian secara apresiasi. Menyimak itu dapat 

dipandang dari berbagai segi, diantaranya: menyimak sebagai suatu 

sarana, menyimak sebagai suatu keterampilan, menyimak sebagai suatu 

proses, menyimak sebagai suatu respon, dan menyimak sebagai 

pengalaman kreatif (Satriyanti; & Said, 2020) 
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  Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang 

lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interprestasi 

untuk memperoleh informasi, menangkap isi pesan serta makna 

komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau 

bahasa lisan. 

a. Tahap-tahap Menyimak 

  Tarigan (1994: 29) menyimpulkan ada sembilan tahap menyimak 

mulai dari yang tidak berketentuan sampai pada yang amat bersungguh-

sungguh. Kesembilan tahap tersebut antara lain sebagai berikut: 

1) Menyimak berkala, yang terjadi pada saat-saat sang anak merasakan 

keterlibatan langsung dalam pembicaraan mengenai dirinya. 

2) Menyimak dengan perhatian dangkal, karena sering mendapat gangguan 

dengan adanya selingan-selingan perhatian kepada hal-hal di luar 

pembicaraan. 

3) Setengah menyimak, karena terganggu oleh kegiatan menunggu 

kesempatan untuk mengapresiasikan isi hati dan mengutarakan apa yang 

terpendam dalam hati sang anak. 

4) Menyimak serapan, karena sang anak keasyikan menyerap hal-hal yang 

kurang penting jadi merupakan penyarigan pasif yang yang sesungguhnya.  

5) Menyimak sekali-kali, menyimak sebentar-sebentar apa yang disimak dan 

memperhatikan kata-kata sang pembicara yang dapat menarik hatinya 

saja. 
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6) Menyimak asosiatif, hanya mengingat pengalaman-pengalaman pribadi 

secara konstan yang mengakibatkan sang penyimak benar-benar tidak 

memberikan reaksi terhadap kesan yang disampaikan pembaca. 

7) Menyimak dengan reaksi berkala terhadap pembicara dengan membuat 

komentar atau pengajuan pertanyaan. 

8) Menyi mak secara seksama, dengan sungguh-sungguh mengikuti jalan 

pikiran sang pembicara. 

9) Menyimak secara aktif untuk mendapatkan serta menemukan pikiran, 

pendapat, dan gagasan sang pembicara 

b. Tujuan Menyimak 

  Tujuan orang menyimak sesuatu itu beraneka ragam. Shrope (dalam 

Tarigan, 1987: 56) mengemukakan bahwa tujuan menyimak antara lain: 

1) Ada orang yang menyimak dengan tujuan utama agar seseorang 

memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara dengan kata 

lain seseorang menyimak untuk belajar. 

2) Ada orang menyimak dengan penekanan pada penikmatan tentang suatu 

materi yang diujarkan atau diperdengarkan, dipergelarkan, untuk menikmati 

keindahan audio. 

3) Ada orang menyimak agar ia dapat menikmati serta mengahargai apa yang 

disimak itu, (baik-buruk, indah-jorok, tepat-ngawur, logis-tidak logis, dan 

lain-lain). 
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4) Ada orang menyimak agar ia dapat menikmati serta mengahargai apa yang 

disimak itu, dengan kata lain orang itu menyimak untuk mengapresiasikan 

materi simakan. 

5) Ada orang menyimak dengan maksud agar ia dapat mengkomunikasikan 

ideide, gagasan-gagasan, maupun perasaan orang lain dengan lancer, 

adapula orang menyimak dengan maksud dan tujuan agar ia dapat 

membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. 

6) Ada pula orang menyimak dengan maksud agar ia dapat memecahkan 

masalah serta kreatif dan analisis. 

7) Ada orang menyimak untuk menyakinkan diri terhadap suatu masalah yang 

diragukan. 

8) Serta adalagi orang yang tujuan menyimaknya untuk menyakinkan dirinya 

terhadap suatu masalah atau pendapat selama ini diragukan, dengan 

perkataan lain, dia menyalurkan secara persuasiv.  

  Jika ditinjau dari tujuan utama menyimak adalah menangkap, 

memahami atau menghayati pesan, ide, gagasan yang tersimak dalam 

bahasa simakan atau menyimak bertujuan untuk melatih murid dalam 

menganalisis dan mengetahui tekanan kata, nada, kalimat, makna kalimat 

dalam sebuah cerita yang didengarkan. Hal ini dimudahkan agar murid 

mampu menafsirkan melalui unsur bunyi dan dapat menangkap arti yang 

tersirat dalam cerita pendek tersebut serta memiliki sikap positif dalam 

mendengarkan.(Nurhanani et al., 2020) 
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c. Jenis-jenis Menyimak 

  Menyimak dapat pula didasarkan kepada cara penyimakan bahan 

simakan, cara menyimak isi bahan simakan mempengaruhi kedalaman dan 

keluasan hasil simakan. Berdasarkan cara penyimakan, maka menyimak 

dikenal dengan dua jenis, yaitu: 

1). Menyimak Eksentif 

  Menyimak eksentif adalah jenis kegiatan menyimak mengenai hal-

hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu 

dibawah bimbingan langsung dari seorang guru. Menyimak eksentif 

memberikan kebebasan kepada para murid untuk mendengar dan 

menyimak butir-butir kosa kata dalam stuktur yang masih asing atau baru 

baginya. Menyimak eksentif meliputi menyimak sosial, menyimak sekunder, 

menyimak estetik dan menyimak pasif. 

a) Menyimak sosial (sosial Listening) biasanya berlangsung dengan situasi 

sosial, tempat orang-orang ngobrol atau bencengkraman mengenai hal-hal 

yang menarik perhatian semua orang yang hadir dan saling mendengarkan 

satu sama lain untuk membuat respons-responsi yang wajar, mengikuti hal-

hal yang menarik dan memperlihatkan perhatian yang wajar terhadap apa 

yang dikemukakan; 

b) Menyimak sekunder (secondary Listening) adalah sejenis menyimak 

kegiatan menyimak secara kebetulan (causal Listening) dan secara 

ekstensif. Contohnya menyimak pada music yang mengiringi ritme atau 
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tarian-tarian rakyat di sekolah dan pada acara-acara yang terdengar sayup-

sayup, sementara penyimak menulis surata pada seorang teman dirumah; 

c) Menyimak estetik (eshetic Listening) adalah fase dari kegiatan menyimak 

kebetulan yang termmasuk ke dalam menyimak ekstensif, mencakup 

menyimak musik, puisi, pembacaan dan menikmati cerita yang dibacakan 

oleh guru maupun murid; 

d) Menyimak pasif adalah penyerapan ujaran tanpa upaya sadar yang 

biasanya menandai usaha seseorang pada saat belajar dengan kurang 

teliti, tergesa gesa, menghafal diluar kepala, berlatih santai, serta 

menguasai suatu bahasa. 

2). Menyimak Intensif 

  Menyimak intensif diarahkan pada suatu kegiatan yang jauh lebih 

diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Adapun jenis-jenis menyimak 

intensif antara lain menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak 

kreatif, menyimak eksploratif, menyimak introgatif dan menyimak selektif. 

a) Menyimak kritis, yaitu sejenis kegiatan menyimak berupa pencarian 

kesalahan atau kekeliruan bahkan butir-butir yang baik dan benar dari 

ujaran seorang pembicara dengan alas an-alasan yang kuat yang dapat 

diterima oleh akal sehat; 

b) Menyimak konsentratif, yaitu menyimak sejenis telaah, contohnya 

mengikuti petunjuk-petunjuk yang teradapat dalam pembicaraan; 
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c) Menyimak kreatif, yaitu sejenis kegiatan yang menyimak yang dapat 

mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap 

bunyi, penglihatan, gerakan, serta sesuatu yang disimaknya; 

d) Menyimak eksploratif, yaitu menyimak yang bersifat menyelidiki dengan 

maksud dan tujuan untuk menyelidiki sesuatu yang lebih terarah dan lebih 

sempit; 

e) Menyimak introgatif, yaitu sejenis kegiatan menyimak yang menuntut lebih 

konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan pemilihan butir-butir dari 

ujaran sang pembicara karena penyimak akan mengajukan banyak 

pertanyaan; 

f)   Menyimak selektif, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menampung 

aspirsi dari penutur/pembicara dengan menyeleksi dan membandingkan 

hasil simakan dan hal yang relevan. (Jenggawah et al., 2010) 

d. Proses Menyimak 

   Logan dan Loban (dalam Tarigan, 2008: 63) menyatakan bahwa 

menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu proses. Dalam 

proses menyimak pun terdapat tahap-tahap, antara lain: 

1) Tahap Mendengar; dalam tahap ini kita baru mendengar segala sesuatu 

yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. 

2) Tahap Memahami; setelah kita mendengar maka ada keinginan bagi kita 

untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang 

disampaikan oleh pembicara. 
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3) Tahap Menginterpretasi; penyimak yang baik, yang cermat dan teliti, belum 

puas kalau hanya mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara, 

dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi, butir-butir pendapat 

yang terdapat dan tersirat dalam ujaran itu. 

4) Tahap Mengevaluasi; setelah memahami atau dapat menafsir atau 

menginterpretasikan isi pembicaraan, penyimak pun mulailah menilai atau 

mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan 

dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangan pembicara. 

5) Tahap Menanggapi; tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan 

menyimak. Penyimak menyambut, mencamkan, dan menyerap serta 

menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam 

ujaran atau pembicaraannya. (Hernawati et al., 2020) 

3. Faktor yang Mempengaruhi Menyimak 

 Tarigan (2008: 105) membagi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kegiatan menyimak menjadi delapan, antara lain yaitu: 

a. Faktor fisik, misalnya pada seseorang yang sedang mengalami gangguan 

telinga, kelelahan, atau mengidap suatu penyakit sehingga perhatiannya 

kurang. 

b. Faktor psikologis, misalnya kurangnya rasa simpati terhadap sang 

pembicara karena alasan tertentu, kebosanan, kejenuhan, atau sedang 

mengalami masalah pribadi yang berat. 

c. Faktor pengalaman; kurangnya atau belum adanya pengalaman sedikitpun 

dalam bidang yang akan disimak juga dapat membuat kurangnya minat 
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seseorang dalam menyimak. Kosa kata asing atau yang belum pernah 

dimengerti juga berpengaruh dalam proses menyimak. 

d. Faktor sikap; kebanyakan orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang 

menarik dan menguntungkan baginya, tetapi bersikap menolak pada hal-

hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. 

e. Faktor motivasi; kebanyakan kegiatan menyimak melibatkan system 

penilaian kita sendiri. Kalau kita memperoleh sesuatu yang berharga dari 

pembicaraan itu, kita pun akan bersemangat menyimaknya dengan tekun 

dan saksama. 

f.  Faktor jenis kelamin; dari beberapa penelitian, beberapa pakar menarik 

kesimpulan bahwa pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian 

yang berbeda, dan cara mereka memusatkan perhatian pada sesuatu pun 

berbeda pula. Pria lebih cenderung objektif, aktif, keras hati, analisis, 

rasional, tidak mau mundur, netral, intrusive, berdikari, swasembada dan 

menguasai emosi. Sedangkan wanita cenderung subjektif, pasif, simpatik, 

difusif, sensitif, mudah terpengaruh, cenderung memihak, mudah 

mengalah, reseptif, bergantung dan emosional. 

g. Faktor lingkungan; dalam hal ini faktor lingkungan dibagi menjadi 

lingkungan fisik seperti letak meja dan kursi dalam ruang kelas, dan faktor 

lingkungan sosial seperti suasana dan interaksi yang terjadi di lingkungan 

tempat dia berada, baik di rumah atau pun di sekolah. 

h. Faktor peranan dalam masyarakat; kemauan menyimak dapat juga 

dipengaruhi oleh peranan kita dalam masyarakat. Sebagai guru dan 
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pendidik, kita ingin menyimak ceramah, kuliah, atau siaran-siaran radio dan 

televisi yang berhubungan dengan masalah pendidikan dan pengajaran 

baik di tanah air kita maupun di liar negeri. Sebagai seorang berpendidikan 

(mahasiswa), kita diharapkan dapat menyimak lebih saksama dan 

perhatian daripada kalua seandainya kita merupakan karyawan harian 

pada sebuah perusahaan setempat. Begitu juga para spesialis, dan pakar 

dari berbagai profesi, seperti hakim, psikolog, antropolog, sosiolog, linguis, 

apoteker, pendidik, seniman/seniwati, dan actor/aktris, pasti akan haus 

menyimak pada hal-hal yang ada kaitannya dengan mereka, dengan profesi 

dan keahlian mereka, yang dapat memperluas pengetahuan mereka. 

Tanpa memperoleh informasi-informasi mutakhir mengenai bidang mereka 

itu, jelas mereka merasa ketinggalan zaman. Perkembangan pesat yang 

terdapat dalam bidang keahlian mereka menuntut mereka untuk 

mengembangkan suatu teknik menyimak yang baik. 

  Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa 

faktor yang mempengaruhi menyimak adalah faktor fisik, faktor psikologis, 

faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, faktor 

lingkungan dan faktor peranan dalam masyarakat. 

4. Metode Menyimak 

 Untuk meningkatkan keterampilan menyimak, maka diperlukan metode-

metode yang tepat. Adapun metode-metode pembelajaran menyimak 

antara lain: 

a. Simak tulis 
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Dalam teknik ini, guru membacakan atau memperdengarkan sebuah 

wacana singkat (diperdengarkan cukup satu kali). Siswa 

mendengarkan dengan baik. 

b. Simak terka 

Guru mempersiapkan deskripsi tentang suatu benda tanpa 

menyebutkan nama benda tersebut. Deskripsi itu dibacakan guru, 

siswa mendengarkan dengan baik kemudian siswa diminta menerka 

benda tersebut. 

c. Simak cerita 

Guru mempersiapkan sebuah cerita yang menarik, kemudian 

membacakan cerita tersebut. Siswa mendengarkan dengan baik 

cerita yang dibacakan guru, kemudian siswa diminta menceritakan 

kembali cerita tersebut dengan katakatanya sendiri. 

d. Bisik berantai 

Bisik berantai ini dapat digunakan untuk menguji kemampuan daya 

simak siswa dan kemampuan untuk menyimpan dan menyampaikan 

pesan kepada orang lain. Bisik berantai ini dapat dilakukan secara 

berkelompok. Pertamatama guru membisikkan suatu pesan kepada 

seorang siswa. Siswa yang bersangkutan diminta untuk 

membisikkan kepada siswa yang kedua dan seterusnya, siswa 

terakhir yang menerima pesan menuliskan pesan yang diterima di 

papan tulis atau mengucapkan pesan tadi dengan nyaring di 

hadapan teman sekelas. 
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e. Identifikasi kata kunci 

Dalam menyimak suatu kalimat, paragraph atau wacana yang 

panjang, kita tidak perlu menangkap semua kata-kata tetapi cukup 

diingat kata-kata kuncinya saja. Kata kunci merupakan inti dari suatu 

kalimat, paragraf atau wacana yang panjang. 

f. Identifikasi kalimat topik 

Setiap paragraf dalam wacana minimal mengandung dua unsur yaitu 

kalimat topik dan kalimat pengembang. Kalimat topik bisa terdapat 

di awal, tengah dan akhir paragraf. Setelah selesai menyimak siswa 

disuruh mencari kalimat topiknya. 

g. Merangkum 

Mendengarkan bahan simakan yang agak panjang dapat dilakukan 

dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah melalui 

merangkum. Merangkum berarti merangkum bahan yang panjang 

menjadi sesedikit mungkin. Namun, kalimat yang singkat tersebut 

dapat mewakili kalimat yang panjang. 

h. Parafrase 

Suatu cara yang digunakan orang dalam memahami isi puisi yaitu 

dengan cara mengartikan isi puisi dengan kata-kata sendiri dalam 

bentuk prosa. Siswa mendengarkan puisi yang dibacakan oleh guru. 

Setelah selesai, siswa mengartikan kembali isi puisi dalam bentuk 

prosa. 

i. Menjawab pertanyaan 
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Cara lain untuk mengajarkan menyimak yang efektif ialah dengan 

menjawab pertanyaan apa, siapa, mengapa, di mana, dan 

bagaimana yang diajukan sesuai dengan bahan simakan. 

5. Pengertian Bercerita  

  Bercerita (Mulyati, 2009) menyatakan bercerita ialah salah satu 

keterampilan berbahasa yang produktif artinya lewat bercerita kita dapat 

memunculkan gagasan dan ide pikiran. Bercerita di dalam kelas merupakan 

salah satu cara untuk mengatasi kurangnya minat baca dengan 

meningkatkan bahasa lisan, pemahaman dalam membaca, dan menulis 

(Pennycuff, 2008). Menurut (Fatimah, 2015) Keterampilan berbicara ialah 

keterampilan produktif bahasa pertama yang mampu dikuasai seseorang. 

Manfaat bercerita menurut (Alterio, 2003) adalah proses bercerita 

membantu mereka untuk memahami peristiwa latihan dan memungkinkan 

lapisan makna agar terungkap. 

   Bercerita merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. 

Artinya, dalam bercerita seseorang melibatkan pikiran, kesiapan mental, 

keberanian, perkataan yang jelas sehingga dapat dipahami oleh orang lain. 

Menurut Nurgiyantoro (2001: 278), ada beberapa bentuk tugas kegiatan 

berbicara yang dapat dilatih untuk meningkatkan dan mengembangkan 

keterampilan bercerita pada murid, yaitu (1) bercerita berdasarkan gambar, 

(2) wawancara, (3) bercakapcakap, (4) berpidato, (5) berdiskusi. 

(Pentiernitasari, 2017). 



43 
 

Bercerita merupakan salah satu kebiasaan masyarakat sejak dahulu 

sampai sekarang. Hampir setiap siswa yang telah menikmati suatu cerita 

akan selalu siap untuk menceritakannya kembali, terutama jika cerita 

tersebut mengesankan bagi siswa. Menurut Nurgiyantoro (2001: 289), 

bercerita merupakan salah satu bentuk tugas kemampuan berbicara yang 

bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan berbicara yang bersifat 

pragmatis. Ada dua unsur penting yang harus dikuasai murid dalam 

bercerita yaitu linguistik dan unsur apa yang diceritakan. Ketepatan ucapan, 

tata bahasa, kosakata, kefasihan dan kelancaran, menggambarkan bahwa 

siswa memiliki kemampuan berbicara yang baik (Ahmad et al., 2018)  

  Menurut Wagita dkk. (2018: 167) Berbicara adalah peristiwa proses 

penyampaian pesan secara lisan oleh pembicara kepada penerima pesan, 

dengan kata lain menyampaikan pesan melalui behasa lisan. 

  Dengan kata lain, bercerita adalah salah satu keterampilan berbicara 

yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain dengan cara 

menyampaikan berbagai macam ungkapan, berbagai perasaan sesuai 

dengan apa yang dialami, dirasakan, dilihat, dan dibaca. 

  Keterampilan bercerita yang baik memerlukan pengetahuan, 

pengalaman serta kemampuan berpikir yang memadai. Selain itu dalam 

bercerita juga diperlukan penguasaan beberapa keterampilan, yaitu 

ketepatan tatabahasa sehingga hubungan antar kata dan kalimat menjadi 

jelas. Selain itu dalam bercerita diperlukan kelancaran dalam 

menyampaikan kalimat per kalimat. Kelancaran dalam menyampaikan isi 
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cerita akan menunjang pembicara dalam menyampaikan isi cerita secara 

runtut dan lancar sehingga penyimak/pendengar yang mendengarkan 

dapat antusias dan tertarik mendengarkan cerita (Syarifah Marhaeni, 2020) 

  Bercerita merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat 

produktif yang berarti menghasilkan ide, gagasan, dan buah pikiran 

(Mulyati, 2009: 64). Ide, gagasan, dan pikiran seorang pembicara memiliki 

hikmah atau dapat dimanfaaatkan oleh penyimak/pendengar, misalnya 

seorang guru berbicara dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada 

murid, sehingga ilmu tersebut dapat dipraktikkan dan dimanfaatkan oleh 

murid dalam kehidupan sehari-hari.  

a. Tujuan Bercerita 

  Pada dasarnya, tujuan utama dari bercerita adalah untuk 

berkomunikasi atau bertukar informasi dengan orang lain. Agar dapat 

menyampaikan pikiran secara efektif, seorang yang bercerita harus 

memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Nurgiyantoro (2001: 277), yang mengemukakan 

bahwa tujuan bercerita adalah untuk mengemukakan sesuatu kepada 

orang lain (Negeri et al., 2016). 

b. Manfaat Bercerita 

  Musfiroh (2005: 95) ditinjau dari beberapa aspek, menyatakan bahwa 

manfaat bercerita, adalah sebagai berikut: 

1) Membantu pembentukan pribadi dan moral anak 

2) Menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi 
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3) Memacu kemampuan verbal anak 

4) Merangsang minat menulis anak 

5) Membuka cakrawala pengetahuan anak 

  Sedangkan Bachri (2005: 11), mengatakan bahwa manfaat bercerita 

adalah dapat memperluas wawasan dan cara berfikir anak, sebab dalam 

bercerita anak mendapat tambahan pengalaman yang bisa jadi merupakan 

hal baru baginya (Negeri et al., 2016) 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang menerapkan beberapa model dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang relevan dan terkait dengan penelitian 

ini antara lain:  

Pertama, sesuai dengan penelitian lain yang dilakukan Riska Cahya 

Wirantika dan Asri Susetyo Rukmi (2015) dengan judul Pengaruh 

Penerapan Model Directed Listening-Thinking Activity (Dlta) Terhadap 

Keterampilan Menyimak Cerita Pada Siswa Kelas IV Sdn Jeruk 1 Surabaya, 

Hasil penelitian menunjukkan Hasil observasi ketercapaian penerapan 

strategi DLTA adalah 94 dengan kriteria sangat baik. Hasil uji-t 

menunjukkan thitung = 14,381 dan ttabel = 2,024 pada taraf signifikansi 5% 

dan ttabel = 2,750 pada taraf signifikansi 1% untuk db 33. Dari hasil tersebut 

diketahui thitung> ttabel baik pada taraf signifikansi 5% maupun 1% (tt (5% 

= 2,024 < th (14,381) > tt (1% = 2,750)) maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dari hasil analisis, nilai rata-rata pretest siswa sebesar 59,571 sedangkan 
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nilai rata-rata posttest siswa sebesar 81,086 maka dapat diketahui bahwa 

nilai rata-rata posttest lebih besar daripada nilai rata-rata pretest. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada 

penerapan strategi DLTA terhadap keterampilan menyimak cerita siswa 

kelas IV SDN Jeruk I Surabaya. 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Riga Zahara Nurani, 

2017,Pengaruh Model Directed Listening Thinking Activity (Dlta) 

Berbantuan Media Audio Visual Terhadap Kemampuan Menyimak 

Dongeng, hasil penelitian menunjukkan Rata-rata kemampuan menyimak 

dongeng kelas eksperimen sebelum diberi perlakuan adalah 67,20 dan 

setelah diberi perlakuan meningkat menjadi 84,53. Sedangkan rata-rata 

kemampuan menyimak dongeng kelas kontrol sebelum diberi perlakuan 

adalah 67,26 dan setelah diberi perlakuan menjadi 77,55. Berdasarkan 

hasil Uji-t menggunakan SPSS 22 diperoleh thitung = 4,445 dan pada α = 

0,05, df = 59 dan uji (1-tailed) maka diperoleh tkritis = 1,671. Karena thitung 

> tkritis, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan skor 

kemampuan menyimak dongeng kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dengan demikian, strategi Directed Listening Thinking Activity (DLTA) 

berpengaruh positif terhadap kemampuan menyimak dongeng siswa.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rulia Br Sitepu tahun 

2019, Perbandingan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Media 

Audiovisual Dan Tanpa Media Audiovisual, hasil penelitian menunjukkan 

Hasil belajar siswa dengan menggunakan media audiovisual lebih tinggi 
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daripada hasil belajar siswa tanpa menggunakan media audiovisual Jika 

dipersentasekan  hasil belajar siswa yang menggunakan media audiovisual 

lebih besar yaitu 80,32% sedangkan pada siswa yang tidak menggunakan 

media audiovisual yaitu 51,37%. Dengan demikian media audiovisual 

sangatlah penting dalam proses belajar mengajar demi pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

Keempat, Brian Selvi Feliciano Septianova tahun 2017 dengan judul 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Media Pembelajaran 

AudioVisual Dan Dengan Menggunakan Media Konvensional, hasil 

penelitian Ada perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang diajar 

menggunakan media audio-visual dengan media konvensional, 

Peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

kelas kontrol dengan besar peningkatan pada kelas eksperimen dengan 

bantuan audio-visual sebagai media pembelajaran adalah 53% sedangkan 

yang tanpa menggunakan audio-visual pembelajaran meningkat sebesar 

42%. 

Kelima Penelitian yang dilakukan I Gede Andri Septiadi1, Ni Wayan 

Arini, Ketut Pudjawan (2014) dengan judul Pengaruh model The Direct 

Listening Thinking Activity Berbantuan Media Audio Terhadap Keterampilan 

Menyimak Siswa Kelas VI SD Di gugus 6 Kecamatan Karangasem 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji–t 

diperoleh thitung adalah 8,13. Sedangkan ttabel dengan taraf signifikansi 

5% dan db = 36 adalah 2,021. Hal ini berarti, thitung lebih besar dari ttabel 
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(thitung>ttabel), sehingga H₀ ditolak dan H₁ diterima. Jadi dapat 

diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan keterampilan menyimak pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia antara kelompok siswa yang dibelajarkan 

dengan menggunakan strategi the direct listening thinking activity dengan 

kelompok siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran langsung pada siswa kelas VI di Sekolah Dasar di gugus 6.  

Keenam,penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Nurhanani, 

Bambang Budi Wiyono, Nurchasanah Nurchasanah tahun 2020 dengan 

judul “Analisis Penggunaan Media Puppet Show Untuk Peningkatan 

Kemampuan Menyimak Dan Bercerita Siswa”, Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif dengan rancangan Quasi-Experiment 

Pretest and postest Control Group Design Hasil penelitian menyatakan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media Puppet 

Show telah sesuai dengan langkah kegiatan yang dikembangkan, dan ada 

pengaruh dengan penggunaan media Puppet Show terhadap kemampuan 

menyimak dan bercerita siswa kelas II dengan nilai sig. kelas eksperimen 

yaitu 0,144 yang lebih kecil dari 0,05 pada kelas kontrol. 

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Sri Rahmawati, tahun 2015, 

Pengaruh Media Audio Visual (Kartun) Terhadap Keterampilan Bercerita 

Pada Siswa Kelas III Mi Tarbiyah Al-Islamiyah Kembangan, Berdasarkan 

hasil penelitian dan pengolahan data, dapat diketahui bahwa hasil belajar 

siswa kelompok eksperimen lebih baik dibandingkan dengan siswa 

kelompok kontrol. Hasil ditunjukkan dari nilai rata-rata pretest kelompok 
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eksperimen sebesar 64,40. Setelah diberikan perlakuan dengan media 

pembelajaran audio visual (kartun), nilai rata-rata posttest kelompok 

eksperimen mengalami peningkatan menjadi 77,40. Sedangkan nilai rata-

rata pretest kelompok kontrol adalah sebesar 64,00. Nilai rata-rata posttest 

kelompok kontrol mengalami peningkatan menjadi 72,20. Perhitungan nilai 

rata-rata tersebut menunjukkan bahwa, hasil tes kelompok eksperimen 

mengalami peningkatan sebesar 13%, sedangkan hasil tes kelompok 

kontrol mengalami peningkatan sebesar 8,2%. Berdasarkan hasil penelitian 

di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran audio visual memiliki 

pengaruh terhadap keterampilan berbicara (bercerita). 

  Dari beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa persamaan 

dengan penelitian yang diteliti adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran yang sama Model pembelajaran DLTA berbantuan media 

Audio Visual berbasis cerita budaya lokal dan tanpa berbantuan media 

Audio Visual meneliti tentang kemampuan menyimak siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

  Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, 

penulis ingin meningkatkan serta membandingkan kemampuan bercerita 

siswa dengan menggunakan Model pembelajaran DLTA berbantuan media 

Audio Visual dan tanpa berbantuan media Audio Visual Berbasis Cerita 

Budaya Lokal. 
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C. Kerangka Pikir 

  Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD berdasarkan kurikulum 2013 

terdapat empat aspek keterampilan berbahasa yaitu, menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. Dalam setiap aspek keterampilan berbahasa, 

masing-masing terdapat dua aspek yang dipelajari yaitu kebahasaan dan 

kesastraan. Penelitian ini lebih mengkhususkan pada aspek kesastraan 

yaitu dongeng. Peneliti memfokuskan pada kemampuan siswa dalam 

menyimak dan bercerita dongeng. Terdapat beberapa model dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Namun melalui penelitian ini peneliti 

bermaksud menggunakan Model Direct Listening Thinking Activity (Dlta) 

berbantuan Audio Visual berbasis cerita budaya lokal yang diharapkan 

mampu membantu siswa dalam memahami dengan baik proses dalam 

menyimak dan bercerita dongeng.  Anak-anak dilatih memeriksa, membuat 

hipotesis, menemukan bukti, menunda penghakiman, dan mengambil 

keputusan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan.  

  Kegiatan ini dilaksanakan dalam pengajaran kelompok dan invidual. 

Kegiatan Dlta dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah dan bahwa bahan yang digunakan dapat berupa cerita fiktif atau 

tulisan non fiktif yang berbantuan media Audio Visual maupun yang tanpa 

berbantuan media Audio Visual dalam menunjang keberhasilan 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menyimak dan bercerita 

dongeng. Media Audio Visual memiliki kelebihan memberikan pesan 

kepada siswa secara lebih merata, penjelasan yang lebih signifikan, 
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mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta kesan yang mendalam 

yang dapat memengaruhi sikap siswa, serta dengan konsep budaya atau 

kearifan lokal yang terdapat pada dongeng banyak mengandung nilai moral 

yang bisa dijadikan landasan bagi siswa dalam berprilaku, yakni moral 

individu, moral sosial, dan moral religi. 

  Adapun alur kerangka pemikiran yang ditujukan untuk mengarahkan 

jalannya penelitian agar tidak menyimpang dari pokok-pokok 

permasalahan, maka kerangka pemikiran dilukiskan dalam sebuah gambar 

skema agar penelitian mempunyai gambaran yang jelas dalam melakukan 

penelitian. Adapun skema itu adalah sebagai berikut: 
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Hasil belajar kemampuan menyimak dan bercerita Berbasis budaya 
lokal dengan menggunakan Model Dlta Berbantuan Media Audio Visual 
lebih tinggi dibandingkan dengan Model Dlta tanpa Berbantuan Media 
Audio Visual Siswa Kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate  
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan 

yang akan dicapai atau dipercahkan didalam suata penelitian. Hipotesis 

bersifat dugaan yang mungkin benar atau justru salah. Berdasarkan 

kerangka pikir di atas adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

1. H₀ :   Tidak Terdapat Perbandingan Model Dlta Berbantuan Media Audio 

Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual 

Berbasis Cerita Budaya Lokal terhadap Kemampuan Menyimak 

dan Bercerita Siswa Kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate 

    H₁ : Terdapat Perbandingan Model Dlta Berbantuan Media Audio Visual 

dan Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis 

Cerita Budaya Lokal terhadap Kemampuan Menyimak dan 

Bercerita Siswa Kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain dan Jenis Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Quasi-Experimental atau 

Penelitian Eksperimen Semu, dengan anggapan bahwa pada penelitian ini 

tidak dapat mengontrol sepenuhnya variabel yang akan membandingkan 

hasil penelitian.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Metode penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang ditetapkan 

(Sugiyono, 2017: 8). 

Penelitian eksperimen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 

pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui Perbandingan Model 

DltaBerbantuan Media Audio Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan 

Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal Terhadap Kemampuan 

Menyimak dan Bercerita Siswa Kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate. 

54 
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2. Desain Penelitian 

Metode eksperimen adalah sebuah metode penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui perbandingan dari variabel yang diterapkan 

dalam peneltian. Di dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen 

nonequivalent control group design (Sugiyono, 2017: 79). Didalam 

penelitian ini memiliki kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kedua 

kelompok akan sama sama diberikan Pretestt untuk melihat kondisi awal 

kedua kelompok. Selanjutnya salah satu kelompok dipilih untuk diterapkan 

sebuah metode dan media. Kemudian dilakukan Posttest untuk melihat 

perbandingan metode yang diterapkan disalah satu kelompok.  

Berdasarkan desain penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

berikut merupakan gambaran desain penelitian nonequivalent control group 

design. 

Tabel 3.1: Desain penelitian nonequivalent control group 

design. 

O₁ X₁ O₂ 

O₃ X₂ O₄ 

(Sugiyono, 2017, hlm. 79) 

Keterangan: 

O₁: Pretest kelas eksperimen 

O₂: Posttest kelas eksperimen 

O₃: Pretest kelas kontrol 

O₄: Posttest kelas kontrol 
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X1: Perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan model 

pembelajaran Dlta berbantuan media Audio Visual berbasis cerita budaya 

lokal. 

X2: Perlakuan pada kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran 

Dlta tanpa berbantuan media Audio Visual berbasis cerita budaya lokal. 

Sebelum diberi perlakuan kelompok atau kelas yang telah ditunjuk 

sebagai objek penelitian diberi Pretestt, kemudian diberikan Posttest 

setelah diberi perlakuan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok. Langkah-langkah untuk 

mengetahui kemampuan menyimak dan bercerita siswa selama proses 

pelajaran disajikan sebagai berikut: 

a. Dilakukan tes awal (Pretestt) pada awal pertemuan. Pretestt (Y1) 

dilakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan untuk mengukur 

pengetahuan awal siswa sebelum penerapan perlakuan (X). 

b. Dilakukan tes akhir (Posttest) pada akhir pertemuan. Posttest (Y2) 

dilakukan setelah pembelajaran dilaksakan untuk mengukur hasil belajar 

setelah perlakuan (X). 

c. Membandingkan hasil Pretestt (Y1) dan hasil Posttest (Y2) untuk melihat 

perbedaan yang timbul akibat perlakuan (X) 

d. Menarik kesimpulan 

 Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu pra penelitian dan 

pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut 

sebagai berikut: 
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1. Pra Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada pra penelitian adalah: 

a. Membuat izin penelitian ke sekolah. 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakan penelitian, untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas 

pembanding. 

d. Membuat instrument soal Pretestt berupa soal pilihan ganda. 

e. Membuat media pembelajaran tentang materi yang akan diajarkan. 

f. Membuat perangkat pembelajaran terdiri dari Power Point dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

g. Membuat instrumen evaluasi yaitu soal post test berupa soal pilihan ganda. 

h. Mengevaluasi pembelajaran sesuai materi yang diajarkan. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan yaitu menerapkan 

pembelajaran menggunakan Model Dlta Tanpa berbantuan Media Audio 

Visual untuk kelas kontrol dan pembelajaran menggunakan Model 

pembelajaran Directed Listening Thinking Activity (Dlta) berbantuan media 

Audio Visual berbasis cerita budaya lokal untuk kelas eksperimen. 
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Tabel 3.2 Perbedaan Pembelajaran Kelas Kontrol dan Eksperimen 

No Kegiatan Kelas Kontrol Kelas eksperimen 

1 2 3 4 

1 Pendahuluan  ➢ Guru membacakan 

Standar Kompetensi 

(SK), Kompetensi 

Dasar (KD), dan 

indikator 

pembelajaran. 

➢ Guru memberikan 

motivasi kepada 

murid. 

➢ Guru menggali 

pengetahuan murid 

dengan mengajukan 

pertanyaan 

➢ Guru membacakan 

Standar Kompetensi 

(SK), Kompetensi 

Dasar (KD), dan 

indikator 

pembelajaran. 

➢ Guru memberikan 

motivasi kepada 

murid. 

➢ Guru menggali 

pengetahuan murid 

dengan mengajukan 

pertanyaan 

2. Kegiatan 

inti 

➢ Guru menjelaskan  

materi yang akan 

diajarkan. 

➢ Guru memperlihatkan 

gambar untuk 

membangkitkan 

imajinasi siswa 

➢ Guru tidak 

menggunakan Audio 

➢ Guru melakukan 

tanya jawab tentang 

materi yang sudah 

didapatkan oleh siswa 

dari kegiatan menyimak 

➢ Guru menjelaskan 

materi yang akan 

diajarkan.  

➢ Guru memperlihatkan 

gambar untuk 

membangkitkan 

imajinasi siswa 

➢ Guru menghidupkan 

Audio Visual atau 

menerapkan model 

Directed Listening 

Thinking Activity (Dlta) 

Berbantuan media Audio 

Visual untuk 

menjelaskan materi 



59 
 

➢ Guru memberikan 

kesempatan kepada 

murid untuk bertanya 

. 

sebagai kegiatan 

pembelajaran. 

➢ Guru melakukan 

tanya jawab tentang 

materi yang sudah 

didapatkan oleh siswa 

dari kegiatan menyimak 

➢ Guru melanjutkan 

bertanya tentang 

informasi yang didapat 

siswa dari menyimak 

video yang didengar dan 

disaksikan langsung 

➢ Guru memberikan 

kesempatan kepada 

murid untuk bertanya 

3. Penutup Guru mengadakan tes 

akhir (post-test) 

sebanyak 6 soal dengan 

pilihan ganda sebanyak 

5 nomor dan essai 1 

nomor mengenai materi 

yang telah dipelajari. 

kemudian membacakan 

kembali hasil nya 

didepan kelas 

Guru mengadakan tes 

akhir (post-test) 

sebanyak 6 soal dengan 

pilihan ganda sebanyak 

6 nomor dan essai 1 

nomor mengenai materi 

yang telah dipelajari 

kemudian membacakan 

kembali hasil nya 

didepan kelas 

 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1) Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 

2017:80). Populasi bukan sekedar jumlahh yang ada pada obyek/subyek 

yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh 

subyek atau obyek itu. 

 Populasi yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate Tahun ajaran 

2021/2022, dengan jumlah siswa keseluruhan sebanyak 310 siswa 

Tabel 3.3 Populasi Jumlah Keseluruhan Siswa kelas IV di SD Gugus II 

Kecamatan Tamalate Tahun Ajaran 2021/2022 

 

 

No 

 

 

NAMA SEKOLAH 

Jumlah siswa  

Jumlah 
Laki-

Laki 

Perempuan 

1 SDI HARTACO INDAH 35 40 75 

2 SDI MALLENGKERI BERTINGKAT 29 31 60 

3 SDI MALLENGKERI BERTINGKAT I 30 32 62 

4 SDN PARANG TAMBUNG 1 28 33 61 

5 SDN PARANG TAMBUNG II 25 27 52 

Jumlah keseluruhan siswa 310 

Sumber data: Populasi jumlah keseluruhan siswa kelas IV di SD Gugus II 

Kecamatan Tamalate Tahun Ajaran 2021/2022. 

 

2) Sampel 

 Dalam penelitian diperlukan adanya yang dinamakan sampel 

penelitian atau miniatur dari populasi yang dijadikan sebagai contoh. Dalam 
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hal ini Sugiyono (2017:81) mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pendapat lain 

tentang sampel dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Sukardi 

(2016:54) menyatakan bahwa sampel atau cuplikan adalah sebagian dari 

jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data. 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa sampel adalah objek penelitian yang 

digunakan sebagai wakil dari populasi penelitian kemudian sampel harus 

mampu mencerminkan sebuah karakteristik dari seluruh atau setiap 

anggota penelitian atau seluruh populasi penelitian. Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini menggunakan teknik Random sampling. Dimana dari 

lima SD Negeri yang berada di gugus II Kecamatan Tamalate yang 

dijadikan sampel adalah siswa kelas IV SD Inpres Mallengkeri Bertingkat I 

yang terdiri dari dua rombel kelas. Dari dua rombel kelas IV tersebut akan 

dijadikan kelas Eksperimen dan kelas kontrol dimana kelas IV A dengan 

jumlah 31 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas IV B dengan jumlah 

31 sebagai kelas kontrol.  

Tabel 3.4 Sampel Penelitian Siswa kelas IV di SD Inpres Mallengkeri 

Bertingkat I Tahun Ajaran 2021/2022 

 

No 

 

Kelas 

Jenis Kelamin  

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 IV A 14 17 31 

2 IV B 16 15 31 
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Jumlah keseluruhan siswa 62 

Sumber data: Sampel siswa kelas IV di SD Inpres Mallengkeri Bertingkat I  
Tahun Ajaran 2021/2022. 

 

 

 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data seperti observasi dan teknik pengukuran berua tes hasil 

menyimak dongeng dan angket Kemampuan bercerita 

a). Observasi 

 Menurut Riduwan (2010: 57) Observasi adalah melakukan 

pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk melihat dari 

dekat kegiatan untuk mengetahui media dan model yang diterapkan guru 

dalam proses pembelajaran, mengetahui karakteristik murid dalam 

pembelajaran dan melihat komunikasi edukatif antara murid dengan guru. 

Arikunto (2010: 200) menyatakan 2 cara dalam melakukan observasi yaitu 

sisdongengtis (pengamat meggunakan instrumen pengamatan dan 

observasi) dan observasi non-sisdongengtis (pengamat tidak 

menggunakan istrumen pengamatan) 
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b). Tes 

 

 Arikunto (2010: 193) mengemukakan bahwa tes merupakan 

serentetan latihan atau pertanyaan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur pengetahuan intelegensi, keterampilan, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh kelompok atau individu 

 

 

1). Pretestt 

 Pretestt memiliki fungsi untuk perbandingan terhadap Posttest dalam 

menyimpulkan hasil penelitian. Sebelum melakukan eksperimen, terlebih 

dahulu dilakukan Pretestt, sebagai bentuk pengujian terhadap masing-

masing sampel untuk mengetahui pemahaman atau tingkat penguasaan 

subjek penelitian terhadap materi yang difokuskan. 

2). Posttest 

 Sesudah kelas eksperimen diberi treatment maka, langkah-langkah 

yang dilakukan selanjutnya dalah melakukan Posttest. Kegiatan Posttest 

adalah sebuah kegiatan yang merupakan tes akhir sesudah kelas 

eksperimen diberi perlakuan atau treatment. Kegiatan Posttest ini juga 

berguna untuk memberikan dampak terhadap perbandingan penggunaan 

Model Dlta berbantuan media Audio Visual berbasis cerita budaya lokal dan 

tanpa berbantuan media Audio Visual. Dalam hal ini adalah perbandingan 
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penggunaan Model Dlta berbantuan media Audio Visual dan tanpa 

berbantuan media Audio Visual berbasis cerita budaya lokal terhadap 

kemampuan menyimak dan bercerita siswa kelas IV Mallengkeri. 

c. Wawancara  

 Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara 

bersama guru kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate yang berkaitan 

dengan kemampuan menyimak dan bercerita siswa 

1. Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dIgunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Beberapa instrumen atau alat 

penelitian yang dapat dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

A.  Lembar observasi 

 Lembar observasi digunakan dalam melihat berlangsungnya 

kegiatan model pembelajaran DLTA berbantuan media Audio Visual dan 

tanpa berbantuan media Audio Visual berbasis cerita budaya lokal terhadap 

kemampuan menyimak dan kemampuan bercerita.  

Adapun pembahasannya yaitu: 

1) Lembar pengamatan Model Dlta berbantuan media audion visual 
berbasis cerita budaya lokal 

 Lembar penilaian pengamatan Model Dlta berbantuan media audio 

visual berbasis cerita budaya lokal dipakai dalam menilai kesesuaian 

langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan 
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menerapkan Model Dlta berbantuan media audion visual berbasis cerita 

budaya lokal dan tanpa berbantuan media Audio Visual dengan rencana 

pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya.  Kisi-kisi instrumen 

pelaksanaan Model Dlta berbantuan media Audio Visual dan tanpa 

berbantuan media Audio Visual berbasis cerita budaya lokal bagi guru 

terdapat pada tabel 3.5.  

 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Pelaksanaan Model Dlta bagi guru 

No Indikator Model DLTA 

A. Pra simak 

1. Guru Memberitahukan tentang judul dongeng yang akan 

diceritakan. 

2. Guru Menunjukkan gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan 

cerita dongeng. 

3. Guru Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Dongeng yang 

diajarkan 

4. Guru Memberikan contoh cara menyimak dongeng dengan 

berpikir kritis melalui menjawab pertanyaan. 

B. Kegiatan saat simak 

1. Guru membacakan cerita dengan suara nyaring secara menarik 

dan hidup 

2. Guru menghentikan pembacaan cerita dititik kritis dan 

mengajukan pertanyaan kepada siswa. 

3. Guru menyuruh siswa untuk membuat prediksi tentang apa yang 

akan terjadi selanjutnya. 

4. Guru melanjutkan membaca cerita lagi dan mengulangi langkah 

poin kedua sampai cerita selesai. 

C. Kegiatan pasca simak 

1. Guru mengakhiri pembacaan dongeng 
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2. Guru meminta siswa untuk menjawab soal tes dan menceritakan 

kembali hasil simakan dongeng 

Teknik dalam menerapkan lembar instrumen observasi adalah 

dengan memberi tanda cek (√) pada indikator yang sesuai. Untuk setiap 

pertemuan akan dihitung persentase pelaksanaan Model Dlta yaitu: 

 

Kriteria: 

(1) 0% - 34,99%: rendah 

(2) 35% - 59,99%: sedang 

(3) 60% - 84,99%: tinggi 

(4) 85% - 100%: sangat tinggi 

(Yonny, dkk. 2017: 175) 

 

2. Lembar pedoman penilaian kemampuan menyimak dan kemampuan 
bercerita 

 kemampuan menyimak dan bercerita berbentuk Tes pilihan ganda 

dan tes Essay serta lembar observasi, kemampuan menyimak ini berisi 

pertanyaan yang disusun berdasarkan materi ajar dan kompetensi dasar 

yang telah ditentukan. Sebelum digunakan, tes kemampuan menyimak diuji 

validitas konstruk, validitas isi, validitas eksternal dan reliabilitasnya. 

Validitas konstruk dilakukan untuk mengukur kesesuaian antara kaidah 

penyusunan tes kemampuan menyimak dengan indikator kemampuan 

menyimak. Validitas isi dilakukan untuk mengetahui tingkat keterwakilan 

materi ajar dengan tes hasil kemampuan menyimak yang akan diujikan. 

Validitas eksternal bertujuan untuk mengetahui kesamaan antara kriteria 

Nilai = Jumlah Skor Perolehan 

       Skor Maksimal  

 

X 100% 
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yang ada pada instrumen dengan fakta empiris dilapangan (Sugiyono, 

2016). 

 Indikator pencapaian yang harus dimiliki siswa dalam menyimak 

cerita menurut Nurgiyantoro (2016); Tarigan (2008) yaitu 
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Tabel 3.6 Kategori Penilaian kemampuan Menyimak 

No Aspek 

yang 

Dinilai 

SUB ASPEK Skor 

1 Tema Siswa dapat menentukan judul dongeng 

dengan tepat. 

 

5 

2 Latar Siswa dapat Menemukan latar waktu dengan 

tepat. 

 

5 

3 Tokoh &  
Penokohan 

Siswa dapat memecahkan tokoh-tokoh yang 

ada dalam cerita dongeng dengan tepat 

 

20 

Siswa dapat mendiagnosis sifat-sifat tokoh 

dengan tepat. 

 

5 

Siswa dapat menyimpulkan pekerjaan Ambo 

Upe 

 

5 

4 Alur Siswa dapat menyimpulkan Mengapa para 

warga desa itu tidak berani melompat ke 

sungai yang dalam bersama pencuri? 

 

5 

5 Amanat Siswa dapat menyimpulkan amanat cerita 

dengan tepat 

5 

 Cara menghitung persentase kemampuan menyimak berdasarkan 

lembar tes, yaitu sebagai berikut: 

 Nilai = (
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
) x100  

 Agar presentase kemampuan menyimak siswa dapat dikategorikan 

maka harus melihat dan mengetahui pengkategorian tersebut. Menurut 

Sugiono (2013: 253), kategori kemampuan menyimak siswa dalam 

pembelajaran dibagi menjadi Lima, yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, 

Rendah, dan Sangat Rendah nilai ubahan skala A, B, C, D.E 
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kategori tersebut dapat dibaca pada tabel 3.7 

 

 

Tabel 3.7 Presentase kemampuan menyimak 

Interval Nilai Nilai ubahan Skala 

 

Kualifikasi 

86 – 100 A Sangat Baik 

71-85 B Baik 

51-70 C Cukup 

31-50 D Kurang 

0-30 E Sangat kurang 

(Sugiono, 2017: 253) 

 Terkait lembar Observasi kemampuan bercerita Tes penilaian dalam 

penelitian ini menggunakan penialian analitis. Kriteria penilaian dalam 

penelitian ini ditentukan berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan 

Kemampuan bercerita. Menurut (Nurgiyantoro, 2010) untuk mengukur 

kompetensi bercerita adalah dengan cara menceritakan kembali isi pesan 

yang terkandung dalam cerita baik secara lisan maupun tertulis. Setiap 

aspek memiliki empat kriteria. Dalam hal ini skala interval yang digunakan 

dalam penyekoran sesuai bobot pada rinciannya. Berikut tabel interval 

penyekorannya. 

Tabel 3.8 Rubrik Penilaian kemampuan Bercerita 
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No 

 

Aspek yang Dinilai 

 

Tingkat Capaian Kinerja 

 

1 2 3 4 

1. Kesesuaian isi cerita dengan dongeng     

2. Kelancaran bercerita     

3. Mimik     

4. Gesture     

5. ketepatan ucapan     

(Nurgiyantoro, 2017: 487) 

 

Tabel 3.9 Rubrik Pengamatan Kemampuan Bercerita 

NO. Aspek yang 

Dinilai 

Deskripsi Penilaian  

SKOR 

1. Kesesuaian 

isi cerita 

dengan 

dongeng  

Seluruh isi cerita sesuai dongeng 4 

Setengah atau lebih isi cerita sesuai 

dengan dongeng 

3 

Kurang dari setengah isi cerita sesuai 

dengan dongeng 

2 

Seluruh isi cerita belum sesuai dengan 

dongeng 

1 

2.  Kelancaran 

bercerita  

 

Seluruh isi cerita disampaikan dengan 

lancar 

4 

Setengah atau lebih isi cerita disampaikan 

dengan lancar 

3 

Kurang dari setengah isi cerita 

disampaikan dengan lancar 

2 

Belum mampu bercerita 1 
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3. Mimik Seluruh isi cerita disampaikan dengan 

mimik yang sesuai 

4 

Setengah atau lebih isi cerita disampaikan 

dengan mimik yang sesuai 

3 

Kurang dari setengah isi cerita 

disampaikan mimik yang sesuai 

2 

Belum sesuai mimik 1 

4. Gesture 

 

Seluruh isi cerita disampaikan dengan 

gesture yang sesuai 

4 

Setengah atau lebih isi cerita disampaikan 

dengan gesture yang sesuai 

3 

Kurang dari setengah isi cerita 

disampaikan gesture yang sesuai 

2 

Belum sesuai gesture 1 

5. Ketepatan 

ucapan 

 

Seluruh isi cerita disampaikan dengan 

Ketepatan ucapan yang sesuai 

4 

Setengah atau lebih isi cerita disampaikan 

dengan ketepatan ucapan yang sesuai 

3 

Kurang dari setengah isi cerita 

disampaikan ketepatan ucapan yang 

sesuai 

2 

Tidak sesuai dengan ketepatan ucapan 1 

 Cara menghitung persentase kemampuan bercerita berdasarkan 

Lembar Observasi pada saat pertemuan, yaitu sebagai berikut: 

 Nilai = (
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
) x100  

 Agar persentase kemampuan bercerita siswa dapat dikategorikan 

maka harus melihat dan mengetahui pengkategorian tersebut. Menurut 

Yonny dkk (2013: 175), kategori kemampuan bercerita siswa dalam 

pembelajaran dibagi menjadi Lima, yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup, kurang 
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dan Sangat Kurang nilai ubahan skala A, B, C, D.E kategori tersebut dapat 

dibaca pada tabel 3.10 

Tabel 3.10 Presentase kemampuan bercerita 

Interval Nilai Nilai ubahan Skala 

 

Kualifikasi 

90 – 100 A Baik Sekali 

80-89 B Baik 

70-79 C Cukup 

60-69 D Kurang 

<59 E Sangat Kurang 

(Yonny, 2017: 175) 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

1. Definisi Operasional  

Pada penelitian ini, terdapat 3 variabel yaitu 1 variabel bebas dan 2 

variabel terikat. Variabel bebasnya Model Dlta Berbantuan Media Audio 

Visual dan Model Dlta Tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis 

Cerita Budaya Lokal, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan 

menyimak dan bercerita. 

Berikut definisi operasional dari masing-masing variabel berikut 

Berikut definisi operasional dari masing-masing variabel berikut: 

a. Definisi Operasional Model Dlta Berbantuan Media Audio Visual dan 
Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita 
Budaya Lokal. 
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  Model Directed Listening Thinking Activity (Dlta) adalah 

merupakan model pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara guru 

membacakan sebuah cerita akan tetapi pada titik kritis guru berhenti 

bercerita dan kemudian siswa diminta untuk membentuk kelompok dan 

mendiskusikan prediksi lanjutan cerita tersebut dengan menggunakan 

pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya sehingga pada saat 

pembelajaran berlangsung siswa dituntun untuk menebak jalan cerita 

dongeng melalui gambar yang diberikan oleh guru dengan bantuan 

media Audio Visual dan tanpa berbantuan media Audio Visual dimana 

dongeng tersebut berbasis cerita budaya lokal setempat sehingga siswa 

mampu menyimak dan mengembangkan kemampuan bercerita siswa 

mengenai isi suatu cerita yang diberikan 

b. Definisi operasional kemampuan menyimak 

  Tarigan (2017) menyatakan menyimak merupakan rangkaian 

aktivitas mendengar, mengenali, dan memaknai suara bahasa lalu 

mengevaluasi dan memberikan umpan balik pesan yang terkandung 

lewat bahasa tersebut. Menurut (Rosdawita, 2013) menyimak ialah 

rangkaian yang mencakup aktivitas mendengarkan bunyi bahasa, 

mengidentifiaksi, menginterpretasikan, menilai, dan menanggapi makna 

cerita yang dimaksud. Pada saat siswa melakukan kegiatan menyimak 

siswa harus menguasai bahasa atau tulisan yang digunakan dalam 

bacaan yang mereka baca dan dengar dan mampu menangkap 

informasi atau isi dari bacaan tersebut. 
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c. Definisi operasional kemampuan bercerita 

 Mulyati, (2017) menyatakan bercerita ialah salah satu 

keterampilan berbahasa yang produktif artinya lewat bercerita kita dapat 

memunculkan gagasan dan ide pikiran serta bercerita adalah salah satu 

jenis keterampilan berbicara yang bertujuan menginformasikan dan 

membagi pengalaman berdasarkan isi sebuah cerita yang pernah di 

baca, dirasakan, dilihat, atau dialami. kemampuan bercerita yang 

dimaksud adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang 

sedang membaca dan mendengarkan untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku dengan menceritakan kembali isi materi yang dibaca 

dengan beberapa indikator yang mendukung setelah penerapan model 

pembelajaran Dlta berbantuan media Audio Visual berbasis cerita 

budaya lokal dan pembelajaran Dlta tanpa berbantuan media Audio 

Visual berbasis cerita budaya lokal. 

 

 

 

2. Variabel Penelitian     

Variabel pada penelitian ini yaitu variabel bebas Independen dan variabel 

terikat dependen. Adapun penjelasan terkait variabel Independen dan 

dependen pada penelitian ini antara lain sbb: 
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1) Variabel Independen (Variabel Bebas) 

 Menurut Sugiono (2017: 39) Variabel bebas adalah variabel yang 

membandingkan yang menjadi sebab perubahan ya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Adapun variabel Independen pada penelitian ini yaitu 

penggunaan Model Dlta Berbantuan Media Audio Visual dan Model Dlta 

tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal atau 

pada penggunaanya sebagai X₁ 

2) Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Menurut Sugiono (2017: 39) menyatakan bahwa variabel terikat 

adalah variabel yang menjadi akibat atau dibandingkan karena adanya 

variabel bebas. Variabel ini biasa disebut menjadi variabel kriteria, 

konsekuen, dan output. Sedangkan Sandjaja dan Heriyanto (2006: 84) 

mengemukakan bahwa dalam penelitian, variabel terikat diukur dan diamati 

untuk mengetahui perbandingan dari variabel bebas. Variabel terikat 

dilambangkan dengan huruf Y. Variabel dalam penelitian ini adalah 

kemampuan menyimak sebagai Y₁ dan Kemampuan bercerita sebagai Y₂. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap 

selanjutnya yaitu analisis data. Menurut Sugiyono (2017:207) analisis data 

adalah “kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 
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terkumpul”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

validitas instrumen, analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Data 

yang dianalisis adalah keterlaksanaan model pembelajaran terhadap 

kemampuan menyimak dan bercerita siswa yang diperoleh melalui Pretestt-

Posttest dengan melihat peningkatan nilai sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan.   

1. Validitas Instrumen 

a. Validitas ahli (expert judgement) 

Untuk menguji validitas instrumen dilakukan dengan cara uji validitas 

ahli (expert judgement). Selanjutnya data hasil validasi pakar dianalisis 

menggunakan uji gregory, dengan menggunakan rumus (lawshe dan 

martuza dalam ruslan (2009:19): 

Validasi isi = 
𝐷

𝐴+𝐵+𝐶+𝐷
 

Keterangan:  

A= sel yang merupakan kedua penliai/pakar menyatakan tidak relevan  

B&C= sel yang menunjukkan perbedaan pandangan antar penilaian/pakar 

D= sel yang menunjukkan kedua penilai/pakar memenuhi validasi isi 

Adapun model kesepakatan antar penilai untuk validasi isi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.11 kesepakatan dua pakar menurut Gregory dalam 

Ruslan (2009) 
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 Relevansi lemah 

(1-2) 

 

Relevansi tinggi 

(3-4 

Relevansi lemah 

(1-2) 

 

A C 

Relevansi tinggi 

(3-4 

B D 

 

Untuk memutuskan apakah instrumen yang telah dikembangkan 

memiliki tingkat validitas, maka digunakan model kesepakatan tesebut 

dengan menggunakan kriteria hasil penelitian dari kedua validator. Pada 

penelitian ini validasi ahli dilakukan kepada kedua ahli yaitu pertama dosen 

pascasarjana Unismuh Makassar Prof. Dr. Munirah., M.Pd kedua Dosen 

Pasca sarjana Unismuh Makassar Dr.Haslinda S.Pd., M.Pd, Selanjutnya 

data hasil validasi pakar kemudian dianalisis menggunakan uji gregory 

dimana jika hasil dari konfisien validitas isi ini tinggi ( IV > 0,75) maka dapat 

dinyatakan bahwa hasil pengukuran adalah valid instrumen yang telah valid 

inilah yang digunakan utuk mengambil data dari informan. 

b. Validitas empiris  

Selanjutnya dilakukan uji validasi ahli kemudian dilakukan uji validasi 

empiris. Instrumen yang sudah dinyatakan layak oleh validator selanjutnya 

diuji cobakan kepada responden. Responden untuk uji coba soal tes adalah 
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peserta didik kelas IVa berjumlah 31 peserta didik dan IV b berjumlah 31 

peserta didik di SD Inpres Mallengkeri Bertingkat 1. 

(a). Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen 

valid atau tidak. Untuk mencari validitas instrumen observasi dan tes hasil 

belajar peneliti menggunakan bantuan program komputer SPSS 20.0. 

apabila butir soal dengan skor total kurang dari 0,30 maka butir dalam 

instrumen tesebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono:2018). 

(b). Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen 

dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas menggunakan bantuan 

program komputer SPSS 20.00 data untuk diuji reliabilitas juga diambil dari 

data hasil uji coba instrumen. Instrumen dikatakan reliabel apabila nilai 

crnbach’s alpha ≥ 0,632. 

2. Statistik Deskriptif 

Teknik analisis deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran penerapan model pembelajaran DLTA berbantuan media Audio 

Visual dan tanpa berbantuan media Audio Visual berbasis cerita budaya 

lokal.  

 

 

a. Tes kemampuan menyimak 
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 Peneliti memberikan 7 soal dalam bentuk 6 pilihan ganda dan 1 

soal bentuk essay pada dengan Materi Dongeng untuk mengetahui 

kemampuan menyimak peserta didik. Setiap jawaban dinilai berdasarkan 

ketentuan berikut ini:  

a) Jika jawaban Pilihan Ganda benar maka diberikan bobot 5 

sedangkan essay diberikan bobot 20 

b) Jika jawaban Pilihan Ganda salah maka diberikan bobot 0 

sedangkan Essay tergantung dari hasil menceritakan kembali isi 

dongeng yang dituangka dalam lembar jawaban 

 Langkah-langkah analisis tes kemampuan menyimak peserta didik 

adalah sebagai berikut: 

1) Memeriksa jawaban peserta didik. 

2) Menghitung frekuensi dan persentase data yang telah diperiksa 

menggunakan rumus berikut ini: 

 Nilai peserta didik = (
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
) x100   

3) Mengklasifikasikan nilai peserta didik berdasarkan 5 level klasifikasi 

nilai dibawah ini: 

Table 3.12 Klasifikasi Nilai Peserta didik kemampuan menyimak 

Interval Nilai Klasifikasi 

86 – 100 Sangat baik 

71-85 Baik 

51-70 Sedang 

31-50 Rendah 

0-30 Sangat Rendah 
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(Sugiono, 2017: 253) 

4) Menghitung nilai mean score menggunakan Statistical Product and 

Service Solution (SPSS 25). 

5) Menghitung nilai standar deviasi menggunakan Statistical Product and 

Service Solution (SPSS 25). 

6) Menghitung nilai t-test menggunakan Statistical Product and Service 

Solution (SPSS 25). 

b. Kemampuan Bercerita 

 Untuk mengukur kemampuan bercerita peserta didik, peneliti 

menggunakan Lermbar Observasi. Lembar Observasi yang digunakan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penialian 

analitis. Aspek yang Dinilai Kelancaran bercerita, Mimik, Gesture, 

ketepatan ucapan. Setiap aspek memiliki empat kriteria. Dalam hal ini skala 

interval yang digunakan dalam penyekoran sesuai bobot pada rinciannya. 

Berikut tabel interval penyekorannya. 

Table 3.13 Klasifikasi Nilai Peserta didik kemampuan bercerita 

Interval Nilai Kualifikasi 

90 – 100 Sangat Baik 

80-89 Baik 

70-79 Cukup 

60-69 Kurang 

<59 Sangat Kurang 

(Yonny, 2017: 175) 

Menganalisis data kemampuan berserita peserta didik 
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Nilai peserta didik = (
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
) x100. 

 

 

2. Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial merupakan analisis yang digunakan 

untuk menguji hipotesis penelitian. Sebelum melakukan uji hipotesis, uji 

prasyarat yang dilakukan yaitu: 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data 

sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Ada beberapa cara yang 

digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain: dengan kertas 

peluang normal, Uji Chi Kuadrat, Uji Liliefors, dengan teknik Kolmogro-

Smirnov, dan dengan SPSS. Adapaun dalam penelitian ini uji normalitas 

data dilakukan dengan bantuan SPSS 25.0 for windows, dengan taraf 

signifikan 5% kriteria pengujian 

1) Jika Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 distribusi 

adalah tidak normal 

2) Jika Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 distribusi 

adalah normal 

b. Uji Homogenitas 

Setelah kedua sampel penelitian dinyatakan berdistribusi normal, 

langkah selanjutnya adalah mencari nilai homogenitasnya. Dalam 
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penelitian ini, homogenitas diperoleh dengan melakukan uji homogenitas 

variansi. Uji homogenitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah varian 

kedua sampel penelitian homegen atau tidak. Untuk menguji homogenitas, 

peneliti menggunakan program SPSS 25.0 for windows, dengan ketentuan: 

1) Jika Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka 

data dari populasi yang mempunyai varians tidak sama/tidak 

homogen. 

2) Jika Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka 

data dari populasi yang mempunyai varians sama/homogen. 

C. Uji Hipotesis Penelitian 

Uji Hipotesis menggunakan uji Manova untuk mengukur 

Perbandingan variabel Independen yang berskala kategorik terhadap 

beberapa variabel dependen sekaligus yang berskala data kuantitatif. 

Analisis statistik ini dibantu program SPSS 25.0 for windows dilakukan taraf 

signifikan lebih kecil dari (0,05). 

Syarat dasar melakukan Uji Manova, yaitu: 

a. Variabel-variabel dependen harus berasosiasi satu sama lain atau 

dianggap tergabung pada konstruk yang sama (Huberty dan Morris, 

1989). 

b. Asumsi bahwa setiap sel memiliki varian atau kovarian yang sama. 

c. Variabel dependen berdistribusi normal. 

d. Independensi pengamatan. 
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e. Dapat menspesifikasi model parsial (partial model) dan model lengkap 

(full model). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil penelitian 

1. Hasil Analisis Deskriptif 

Penelitian ini di laksanakan di SD Gugus 2 Kecamatan Tamalate 

tepatnya di SD Inpres Mallengkeri Bertingkat 1, yang terdiri dari kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Kelas eksperimen berlangsung 

menggunakan proses pembelajaran Model Dlta Berbantuan Media Audio 

visual, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang diberikan perlakuan 

menggunakan pembelajaran Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio 

visual. Kelas IV-A berjumlah 31 peserta didik dengan jumlah peserta didik 

laki-laki 14 dan perempuan 17 peserta didik, sedangkan IV-B yang 

berjumlah 31 peserta didik dengan jumlah peserta didik laki-laki 16 dan 

perempuan sebanyak 15 peserta didik. 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menemui kepala sekolah 

SD Inpres Mallengkeri Bertingkat 1,untuk membicarakan rencana penelitian 

bersama kepala sekolah dan wali kelas IV-A dan IV-B. Dari hasil diskusi 

menyatakan bahwa jadwal pelaksanaan penelitian mengikuti jadwal mata 

pelajaran yang dilaksanakan 3 kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu dan 

Kamis. 
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a) Analisis data kemampuan Menyimak 

Deskripsi data pada penelitian ini yaitu data kemampuan awal 

(pretest) dan hasil belajar (posttest). Subyek penelitian terbagi atas 

kelompok eksperimen dengan Model Dlta Berbantuan Media Audio Visual 

dan kelompok kontrol dengan Model Dlta Tanpa Berbantuan Media Audio 

Visual. Analisis deskriptif dalam penelitian ini berguna untuk menyajikan 

data sehingga data mudah untuk diinterprestasi dalam bentuk tabel, 

besaran nilai mean, standar deviasi, nilai minimum, dan frekuensi. 

Tabel berikut menggambarkan data statistik deskriptif kemampuan 

menyimak murid kelas IV pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 4.1 Distribusi frekuensi nilai statistik deskriptif 
kemampuan menyimak murid pada kelas ekperimen dan kelas kontrol 

Statistik Kelas kontrol Kelas Eksperimen 

Subjek  31 31 

Rata-rata  77,77 90.48 

Standar Deviasi  6.91 5,83 

Nilai Minimal  68 76 

Nilai Maksimal  96 100 

 
Tabel 4.1 hasil statistik deskriptif tes kemampuan menyimak kelas 

eksperimen memperlihatkan nilai rata-rata dari 31 murid kelas IV-A adalah 

90,48 Nilai minimal untuk kemampuan menyimak 76 dan nilai maksimal 

100. Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh rata-rata sebesar 77,77 dari 

31 murid kelas IV-B dengan nilai minimal yang diperoleh adalah 68 dan nilai 

maksimal adalah 96. 
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Data distribusi frekuensi dan pengkategorian kemampuan menyimak 

murid kelas eksperimen yang dibelajarkan menggunakan Model Dlta 

berbantuan media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal terlihat pada 

tabel 4.2. hal ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbandingan 

pembelajaran terhadap kemampuan menyimak murid. 

Tabel 4.2 Distribusi pengkategorian kemampuan Pretest dan 
posttest kemampuan menyimak pada kelas eksperimen 

No Skor Kategori Pretest  

Eksperimen 

Posttest 

Eksperimen 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 86- 100 Sangat Baik 0 0% 24 77% 

2 71-85 Baik 4 13% 7 23% 

3 51-70 Cukup 22 71% 0 0% 

4 31-50 Kurang 5 16% 0 0% 

5. 0-30 Sangat kurang 0 0% 0 0% 

 
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa distribusi nilai kategori kemampuan 

menyimak murid kelas eksperimen tersebar hampir pada semua kategori 

yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Berdasarkan tabel 

4.2 terjadi peningkatan presentasi dari nilai masing-masing pada kategori 

sangat baik Pretest yaitu 0% menjadi 24%, kategori baik dari 13% berubah 

menjadi 7% ditemukan pula perolehan nilai murid yang menempati kategori 

cukup pada Pretest sebesar 71% menjadi 0% pada kategori posttest, 

kemudian pada kategori kurang dari 16% menjadi 0% sedangkan 0% pada 

kategori sangat kurang untuk Pretest dan Posttest Hal ini membuktikan 

bahwa terjadi perubahan kemampuan menyimak murid setelah pemberian 
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perlakuan menggunakan Model Dlta berbantuan Media Audio Visual 

Berbasis cerita Budaya Lokal. Sedangkan pada kelas kontrol, data distribusi 

frekuensi dan pengkategorian kemampuan menyimak murid SD Inpres 

Mallengkeri Bertingkat 1 yang dibelajarkan dengan Model Dlta tanpa 

berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal terlihat pada 

tabel 4.3 

Tabel 4.3 Distribusi pengkategorian Pretest dan posttest 
kemampuan menyimak pada kelas Kontrol 

No Skor Kategori Pretest 

Kontrol 

Postest 

Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 86- 100 Sangat Baik 0 0% 4 13% 

2 71-85 Baik 4 13% 22 71% 

3 51-70 Cukup 24 77% 5 16% 

4 31-50 Kurang 3 10% 0 0% 

5. 0-30 Sangat kurang 0 0% 0 0% 

 
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa distribusi nilai kategori kemampuan 

menyimak murid kelas kontrol tersebar hampir pada semua kategori yaitu 

sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Berdasarkan tabel 4.3 

terjadi peningkatan persentasi dari nilai masing-masing pada kategori 

sangat tinggi Pretest yaitu 0% menjadi 13%, kategori baik dari 13% 

meningkat menjadi 71% ditemukan pula perolehan nilai murid yang 

menempati kategori cukup pada Pretest sebesar 77% menjadi 16% pada 

kategori posttest, kemudian pada kategori kurang dari 10% menjadi 0% 

sedangkan 0% pada kategori sangat rendah untuk Pretest dan Posttest Hal 
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ini membuktikan bahwa terjadi perubahan kemampuan menyimak murid 

setelah pemberian perlakuan menggunakan Model Dlta tanpa berbantuan 

Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal.  

Tabel perolehan untuk pengkategorian pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat ditarik kesimpulan bahwa antara kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol terjadi perubahan nilai rata-rata standar deviasi yang 

didapatkan kelas eksperimen berbeda dengan kelas kontrol. Adapun 

peningkatan nilai yang terjadi disebabkan karena kemampuan menyimak 

murid akan mengalami perubahan jika telah diberikan pembelajaran yang 

baik yaitu menggunakan Model Dlta berbantuan media Audio Visual 

maupun menggunakan Model Dlta tanpa berbantuan media Audio visual. 

Akan tetapi jika dilihat nilai rata-ratanya pada pengkategorian kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol walaupun telah terjadi 

perubahan nilai dari Pretest ke posttest. Oleh karena itu dapat dikatakan 

ada perbandingan model pembelajaran DLTA berbantuan media Audio 

Visual dan tanpa berbantuan media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya 

Lokal terhadap kemampuan menyimak siswa di kelas IV SD Gugus II 

Kecamatan Tamalate. 

b) Analisis data Kemampuan Bercerita 

Kemampuan bercerita murid pada materi dongeng diukur dengan 

menggunakan lembar pengamatan observasi setelah diberi perlakuan 

dengan menerapkan Model Dlta berbantuan media Audio Visual Berbasis 
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Cerita Budaya Lokal pada kelas eksperimen dan Model Dlta tanpa 

berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal pada kelas 

kontrol. Adapun deskripsi perolehan skor kemampuan bercerita murid pada 

materi dongeng berdasarkan Model Dlta berbantuan media Audio Visual 

dan Model Dlta tanpa berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita 

Budaya Lokal. 

Tabel 4.4 Distribusi frekuensi nilai statistik deskriptif 
kemampuan bercerita murid pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Statistik Kelas kontrol Kelas Eksperimen 

Subjek  31 31 

Rata-rata  79.03 90 

Standar Deviasi  7.79 7.74 

Nilai Minimal  75 65 

Nilai Maksimal  95 100 

 
Tabel 4.4 hasil statistik deskriptif tes kemampuan bercerita kelas 

eksperimen memperlihatkan nilai rata-rata dari 31 murid kelas IV-A adalah 

90 Nilai minimal untuk kemampuan bercerita 75 dan nilai maksimal 100. 

Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh rata-rata sebesar 79.03 dari 31 

murid kelas IV-B dengan nilai minimal yang diperoleh adalah 65 dan nilai 

maksimal adalah 95. 

Data distribusi frekuensi dan pengkategorian kemampuan bercerita 

murid kelas eksperimen yang dibelajarkan menggunakan Model Dlta 

Berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal terlihat pada 
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tabel 4.5. hal ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbandingan 

pembelajaran terhadap kemampuan bercerita murid siswa di kelas IV SD  

Tabel 4.5 Distribusi pengkategorian kemampuan Pretest dan 
posttest kemampuan bercerita pada kelas Eksperimen 

No Skor Kategori Pretest  

Eksperimen 

Posttest 

Eksperimen 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 90- 100 Baik Sekali 0 0% 19 61% 

2 80-89 Baik 0 0% 9 29% 

3 70-79 Cukup 3 10% 3 10% 

4 60-69 Kurang 17 55% 0 0% 

5. <59 Sangat Kurang 11 35% 0 0% 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa distribusi nilai kategori kemampuan 

bercerita murid kelas Eksperimen tersebar hampir pada semua kategori 

yaitu baik sekali, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Berdasarkan tabel 4.5 

terjadi peningkatan persentasi dari nilai masing-masing pada kategori baik 

sekali Pretest yaitu 0% menjadi 61%, kategori baik dari 0% berubah menjadi 

29% ditemukan pula perolehan nilai murid yang menempati kategori cukup 

pada Pretest sebesar 10% menjadi 10% pada kategori posttest, kemudian 

pada kategori kurang dari 55% menjadi 0% sedangkan 35% pada kategori 

sangat rendah untuk Pretest menjadi 0% pada Posttest hal ini membuktikan 

bahwa terjadi perubahan kemampuan bercerita murid setelah pemberian 

perlakuan menggunakan Model Dlta berbantuan Media Audio Visual 

Berbasis Cerita Budaya Lokal. Sedangkan pada kelas kontrol, data 

distribusi frekuensi dan pengkategorian kemampuan menyimak murid yang 
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dibelajarkan dengan Model Dlta tanpa berbantuan media Audio Visual 

Berbasis Cerita Budaya Lokal terlihat pada tabel 4.6 

Tabel 4.6 Distribusi pengkategorian kemampuan Pretest dan 
posttest kemampuan bercerita pada kelas Kontrol 

No Skor Kategori Pretest  

Kontrol 

Posttest  

Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 90- 100 Baik Sekali 0 0% 4 13% 

2 80-89 Baik 0 0% 14 45% 

3 70-79 Cukup 3 10% 12 39% 

4 60-69 Kurang 14 45% 1 3% 

5. <59 Sangat Kurang 14 45% 0 0% 

 

 Tabel 4.6 menunjukkan bahwa distribusi nilai kategori kemampuan 

bercerita murid kelas kontrol tersebar hampir pada semua kategori yaitu 

baik sekali, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Berdasarkan tabel 4.6 

terjadi peningkatan persentasi dari nilai masing-masing pada kategori baik 

sekali pretest yaitu 0% menjadi 13%, kategori baik dari 0% berubah menjadi 

45% ditemukan pula perolehan nilai murid yang menempati kategori cukup 

pada Pretest sebesar 10% menjadi 39% pada kategori posttest, kemudian 

pada kategori kurang dari 45% menjadi 3% sedangkan 45% pada kategori 

sangat kurang untuk Pretest Posttest Hal ini membuktikan bahwa terjadi 

perubahan kemampuan bercerita murid setelah pemberian perlakuan 

menggunakan Model Dlta tanpa berbantuan Media Audio Visual Berbasis 

Cerita Budaya Lokal. 
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 Tabel perolehan untuk pengkategorian pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat ditarik kesimpulan bahwa antara kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol terjadi perubahan nilai rata-rata standar deviasi yang 

didapatkan kelas eksperimen berbeda dengan kelas kontrol. Adapun 

peningkatan nilai yang terjadi disebabkan karena kemampuan bercerita 

murid akan mengalami perubahan jika telah diberikan pembelajaran yang 

baik itu menggunakan Model Dlta berbantuan media Audio Visual Berbasis 

Cerita Budaya Lokal maupun menggunakan Model Dlta tanpa berbantuan 

media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal. Akan tetapi jika dilihat 

nilai rata-ratanya pada pengkategorian kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol walaupun telah terjadi perubahan nilai dari Pretest 

ke posttest. Oleh karena itu dapat dikatakan ada perbandingan yang 

signifikan model pembelajaran Dlta berbantuan media Audio Visual dan 

tanpa berbantuan media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal 

terhadap kemampuan bercerita siswa.  

b) Hasil Analisis Inferensial 

a) Uji Prasyarat Hipotesis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan sebagai prasyarat untuk 

uji Manova. Data yang digunakan untuk uji Manova harus berdistribusi 

normal. Jika data tidak berdistribusi normal maka uji Manova tidak dapat 

dilanjutkan. Suatu distribusi dikatakan normal apabila taraf signifikansinya 

>0,05, sebaliknya jika taraf signifikansinya <0,05 maka suatu distribusi 
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dikatakan tidak normal. Untuk menguji normalitas menggunakan uji 

kolmogorov-smirnov pada program komputer SPSS. 

Hasil Kolmogorov-Smirnov kemampuan menyimak diperoleh 

signifikansi 0,200 (lampiran 5) yang berarti berada diatas 0,05 dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel telah terdistribusi secara 

normal. Kemampuan bercerita peserta didik Hasil Kolmogorov-Smirnov 

diperoleh signifikansi 0,194 (lampiran 5) yang berarti berada diatas 0,05 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel telah terdistribusi juga 

secara normal. 

2). Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data dari hasil 

penelitian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian yang 

sama atau tidak. Dikatakan mempunyai nilai varian yang sama/tidak 

berbeda (homogen) apabila taraf signifikansinya yaitu >0,05 dan jika taraf 

signifikasinya yaitu < 0,05 maka data disimpulkan tidak mempunyai varian 

yang sama/ berbeda (tidak homogen). 

Dari hasil perhitungan uji homogenitas kemampuan menyimak 

diketahui bahwa nilai signifikasinya 0,538 (lampiran 5). Karena nilai yang di 

peroleh dari uji homogenitas taraf signifikasinya >0,05 maka data 

mempunyai nilai varian yang sama (homogen). Pada kemampuan bercerita 

hasil perhitungan uji homogenitas diperoleh signifikasi 0,893 (lampiran 5). 

Karena nilai yang di peroleh dari uji homogenitas taraf signifikasinya >0,05 
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maka data mempunyai nilai varian yang sama (homogen). Sedangkan pada 

pada tabel Uji Homogenitas matrix varian-kovarian/ Box M (Lampiran 5) 

Pada tabel ini digunakan untuk menguji asumsi manova yang 

mensyaratkan bahwa matrik/kovarian dan variable dependen adalah sama. 

Jika signifikansi lebih dari Nilai α yaitu 0,05 maka data dikatakan memenuhi 

syarat untuk uji manova, pada hasil perhitungan diperoleh bahwa 

signifikansi data adalah 0,583 > 0,05 maka data dikatakan memenuhi syarat 

untuk uji manova 

b). Uji Hipotesis 

Setelah uji prasyarat terpenuhi, selanjutnya dilakukan pengujian 

hipotesis penelitian dengan uji manova. Uji manova digunakan untuk 

mengetahui perbandingan penggunaan Model Pembelajaran DLTA 

Berbantuan Media Audio Visual dan tanpa Berbantuan Media Audio Visual 

Berbasis cerita budaya lokal Terhadap Kemampuan Menyimak Dan 

bercerita Siswa Kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate 

Hipotesis yang akan diuji berbunyi sebagai berikut: 

𝐻𝑜: Tidak Terdapat Perbandingan Model Dlta Berbantuan Media Audio 

Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis 

Cerita Budaya Lokal Terhadap Kemampuan Menyimak dan Bercerita Siswa 

Kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate 

𝐻₁: Terdapat Perbandingan Model Dlta Berbantuan Media Audio Visual dan 

Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya 
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Lokal Terhadap Kemampuan Menyimak dan Bercerita Siswa Kelas IV SD 

Gugus II Kecamatan Tamalate. 

Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai Sig.(2-tailed)> 0,05, maka 𝐻𝑜 diterima dan 𝐻₁ ditolak. 

2) Jika nilai Sig.(2-tailed) < 0,05, maka 𝐻𝑜 ditolak dan 𝐻₁ diterima. 

Hasil uji manova terhadap kemampuan menyimak dan kemampuan 

bercerita peserta didik dapat dilihat dari tabel berikut 

Tabel 4.7 Tabel Hasil Uji Manova 

Effect Value F Hypothesis 
df 

Error df Sig. 

Pillai's Trace .516 31.436b 2.000 59.000 .000 

Wilks' Lambda .484 31.436b 2.000 59.000 .000 

Hotelling's Trace 
1.066 31.436b 2.000 59.000 .000 

Roy's Largest Root 1.066 31.436b 2.000 59.000 .000 

 

Dari tabel hasil uji manova kemampuan menyimak dan kemampuan 

bercerita pada tabel pillai’s trace, wilks’ Lambda, Hotelling Trace, Roy’s 

Larget Root Didapat nilai signifikannya 0,000, dimana 0,000 < 0,05 maka 

𝐻𝑜 ditolak dan 𝐻₁ diterima. Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbandingan pengaruh yang signifikan dalam 

penggunaan Model Dlta Berbantuan Media Audio Visual dan Model Dlta 

tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal 

Terhadap Kemampuan Menyimak dan Bercerita Siswa Kelas IV SD Gugus 

II Kecamatan Tamalate. 
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B. Pembahasan 

1. Deskripsi Perbandingan Model Dlta berbantuan media Audio Visual 
dan tanpa berbantuan media Audio Visual berbasis cerita budaya lokal 
terhadap Kemampuan Menyimak dan Bercerita siswa kelas IV SD 
Gugus II Kecamatan Tamalate  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan baik kelas kontrol 

maupun pada kelas eksperimen data yang diperoleh menunjukkan adanya 

perbedaan kemampuan menyimak dan kemampuan bercerita dari kedua 

kelas tersebut yaitu yang menggunakan Model Dlta berbantuan media 

Audio Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual. Hal 

tersebut bisa dilihat dari rata-rata Kemampuan menyimak dan bercerita 

pada kelas kontrol dan eksperimen. Data diperoleh kemampuan menyimak 

dan bercerita pada kelas kontrol rata-rata sebesar 77,77 dan 79.03. 

sedangkan pada kelas eksperimen diperoleh rata-rata sebesar 90,48 dan 

90. Dari data tersebut diperoleh bahwa kemampuan menyimak dan 

bercerita pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 

kemampuan menyimak dan bercerita pada kelas kontrol atau Model Dlta 

berbantuan media Audio Visual memiliki pengaruh yang lebih baik 

dibandingkan dengan Model Dlta tanpa berbantuan media Audio Visual. 

 Sedangkan Berdasarkan Pengujian hipotesis yang dilakukan 

dengan dari uji statistik Manova (Lampiran 5) yakni pillai’s trace, wilks’ 

Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Larget Root pada kolom kelas diperoleh 

nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 diperoleh kesimpulan H₀ ditolak dan H₁ 

diterima Artinya ada perbedaan pengaruh antara Model Dlta berbantuan 

media Audio Visual dan Model Dlta tanpa berbantuan media Audio Visual 
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berbasis cerita budaya lokal terhadap Kemampuan Menyimak dan 

Bercerita siswa kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate.  

 Dengan menerapkannya Model Dlta berbantuan media Audio Visual 

ini dalam proses belajar-mengajar, membuat pengalaman belajar siswa 

menjadi lebih bertambah dan lebih bervariasi, sehingga motivasi belajar 

siswa khususnya kemampuan menyimak dan bercerita dapat menjadi 

sangat baik dan lebih tinggi. Sesuai yang dikemukakan oleh (Hamalik, 

1986) yang dikutip oleh (Arsyad, 2007:15), manfaat pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar adalah dapat membangkitkan 

keinginan dan motivasi yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa perbandingan 

psikologi terhadap siswa. 

Perubahan tingkah laku yang dialami siswa diantaranya siswa lebih 

fokus dan berkonsentrasi memperhatikan materi pembelajaran yang 

disampaikan melalui model pembelajaran Dlta berbantuan media Audio 

Visual sedangkan pada Model Dlta tanpa berbantuan media Audio Visual 

siswa cenderung kurang memperhatikan guru dan terkadang mengantuk 

menerima pembelajaran materi dongeng. Hal ini membuat materi yang 

disampaikan lebih bermakna bagi siswa yang diterapkan dikelasnya Model 

Dlta berbantuan Media Audio Visual dibandingkan yang Tanpa Berbantuan 

Media Audio Visual karena siswa mendapatkan gambaran yang nyata dari 

materi pelajaran tersebut sehingga tidak hanya verbalisme penyampaian 

yang dilakukan dengan kata -kata. 
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Dengan adanya gambaran yang nyata ini maka siswa akan semakin 

mengerti tentang materi pembelajaran sehingga akan lebih mudah 

menyimak dan menceritakan kembali isi dari simakan yang di tonton untuk 

mempelajari materi lebih lanjut karena menganggap bahwa materi 

pembelajaran menarik dan mudah dipahami. 

Khususnya pada pembelajaran Budaya Lokal itu sendiri, Moral yang 

diajarkan dalam dongeng yang mengandung kearifan budaya lokal 

merupakan sarana yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang 

bersifat praktis, yang dapat diambil dan ditafsirkan melalui cerita yang 

bersangkutan oleh siswa. Ia merupakan petunjuk yang ingin diberikan guru 

tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah kehidupan, 

seperti sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan 

Dalam cerita dongeng Ambo Upe dan Burung Elang, melalui sikap, 

dan tingkah laku para tokohnya diharapkan siswa dapat mengambil hikmah 

dari ajaran moral yang disampaikan. Sejalan pula dengan pandangan 

Sulistyorini (2009:2) yang mengatakan bahwa penyadaran nilai moral anak 

sangat tepat jika dilakukan melalui cerita atau dongeng sebab cerita atau 

dongeng merupakan media efektif untuk menanamkan nilai dan estetika 

kepada anak. 

Secara spesifik, Sulistyorini (2009:3) mengklasifikasikan nilai 

kearifan budaya lokal dalam dongeng yang harus diajarkan menjadi 

beberapa jenis yakni Nilai moral individual adalah nilai moral yang 

menyangkut hubungan manusia dengan kehidupan diri pribadi sendiri atau 
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cara manusia memperlakukan diri pribadi. Nilai moral tersebut mendasari 

dan menjadi panduan hidup manusia yang merupakan arah dan aturan 

yang perlu dilakukan dalam kehidupan pribadinya. Adapun nilai moral 

individual dalam dongeng Ambo Upe dan Burung Elang, yaitu (1) 

kepatuhan, (2) pemberani, (3) rela berkorban, (4) jujur, (5) adil dan 

bijaksana, (6) menghormati dan menghargai, (7) bekerja keras, (8) 

menepati janji, (9) tahu balas Budi, (10) baik budi pekerti, (11) rendah hati, 

dan (12) hati-hati dalam bertindak. Selanjutnya Nilai moral sosial terkait 

dengan hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dalam melakukan hubungan tersebut, siswa diajarkan 

untuk perlunya memahami norma-norma yang berlaku agar hubungannya 

dengan Makhluk atau insan lain dapat berjalan lancar atau tidak terjadi 

kesalahpahaman. 

Dengan penerapan materi berbasis cerita budaya lokal siswa 

mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk dalam 

melakukan hubungan dengan manusia lain serta Makhluk hidup lainnya. 

Adapun nilai-nilai moral sosial tersebut, yakni (1) bekerja sama, (2) suka 

menolong, (3) kasih sayang, (4) kerukunan, (5) suka memberi nasihat, (6) 

peduli nasib orang lain, dan (7) suka mendoakan orang lain. Ambo Upe dan 

Burung Elang merupkan Dongeng Budi pekerti yang mengandung kearifan 

budaya lokal dapat dilihat dari nilai moral Individual dan sosialnya. 

Digunakannya Model Dlta berbantuan media Audio Visual ini dalam 

pembelajaran terutama media pembelajaran yang berbentuk media Audio 
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Visual dalam proses belajar-mengajar, membuat pengalaman belajar siswa 

menjadi lebih bertambah dan lebih bervariasi, sehingga motivasi belajar 

siswa khususnya kemampuan menyimak dan bercerita dapat menjadi 

sangat baik dan lebih tinggi. Sesuai yang dikemukakan oleh (Hamalik, 

1986) yang dikutip oleh (Arsyad, 2007:15), manfaat pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar adalah dapat membangkitkan 

keinginan dan motivasi yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa perbandingan 

psikologi terhadap siswa. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh oleh Riga Zahara Nurani, serta penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi Rulia Br Sitepu tahun 2019, Perbandingan Hasil 

Belajar Siswa Dengan Menggunakan Media Audiovisual Dan Tanpa Media 

Audiovisual, hasil penelitian menunjukkan Hasil belajar siswa dengan 

menggunakan media audiovisual lebih tinggi daripada hasil belajar siswa 

tanpa menggunakan media audiovisual .Jika dipersentasekan  hasil belajar 

siswa yang menggunakan media audiovisual lebih besar yaitu 80,32% 

sedangkan pada siswa yang tidak menggunakan media audiovisual yaitu 

51,37%. Dengan demikian media audiovisual sangatlah penting dalam 

proses belajar mengajar demi pencapaian tujuan pembelajaran 

Berdasarkan paparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat perbandingan pengaruh yang signifikan penerapan Model Dlta 

Berbantuan Media Audio Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan Media 
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Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal Terhadap Kemampuan 

Menyimak dan Bercerita Siswa Kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate. 

2. Perbedaan Model Dlta Berbantuan Media Audio Visual dan Model Dlta 
tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal 
Terhadap Kemampuan Menyimak siswa di kelas IV SD Gugus II 
Kecamatan Tamalate. 
 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kemampuan menyimak 

peserta didik pada kelas eksperimen yang diterapkan pembelajaran 

menggunakan Model Dlta berbantuan media Audio Visual lebih tinggi 

dibandingkan dengan kemampuan menyimak peserta didik pada kelas 

kontrol yang menggunakan Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio 

Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal dimana rata-rata kemampuan 

menyimak Model Dlta berbantuan media Audio Visual berbasis cerita 

budaya lokal adalah 90.48 sedangkan pada Model Dlta tanpa Berbantuan 

Media Audio Visual memiliki nilai rata-rata 77.77  

Perbedaan kemampuan menyimak antara kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol tersebut signifikan atau tidak dilakukan dengan 

pengujian hipotesis, berdasarkan tabel test of betweens subjects eeffects 

diperoleh nilai sig 0,000 < 0,05 sehingga terdapat perbedaan kemampuan 

menyimak dengan Model Dlta Berbantuan Media Audio Visual dan Model 

Dlta yanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal. 

Tingginya kemampuan menyimak peserta didik yang diberikan 

treatment (perlakuan) berupa penggunaan Model Dlta berbantuan media 

Audio Visual dibandingkan dengan peserta didik yang tidak diberikan 

treatment tersebut merupakan manifestasi kelebihan Model Dlta 
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berbantuan media Audio Visual itu sendiri. Menurut Rohim dkk (2012) 

mengemukakan bahwa model ini sangat membantu peserta didik 

memperoleh beberapa kriteria penting dalam pembelajaran aktif menyimak 

yakni mampu mendorong siswa untuk memprediksi ucapan yang akan 

disimak dan membuktikan dengan cara menyampaikan pesan yang telah 

siswa simak sehingga siswa memiliki kemampuan menyimak yang baik.  

Penggunaan Model Dlta Berbantuan media Audio Visual ini tentunya 

membawa ketertarikan tersendiri bagi peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas. Hal ini sesuai dengan fungsi Media Audio Visual 

untuk mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Selaras dengan 

pendapat Nunuk Suryani (2018) bahwa kelebihan dari bantuan media Audio 

Visual ini dalam Model Dlta adalah siswa akan lebih cepat mengerti karena 

mendengarkan disertai melihat langsung, sehingga tidak hanya 

membayangkan serta Media Audio Visual juga dapat merangsang siswa 

untuk lebih aktif dalam belajar. Siswa yang aktif menunjukkan bahwa siswa 

tersebut senang dengan pembelajaran yang disampaikan dengan media 

Audio visual. 

Dengan perasaan senang dan motivasi siswa yang meningkat maka 

pengontrolan terhadap siswa dapat dilakukan dengan baik serta dapat 

memberikan persamaan persepsi diantara siswa terhadap materi 

pembelajaran yang disampaikan dengan media Audio visual. Dengan 

persepsi yang sama maka siswa pun dapat lebih memahami materi 

pembelajaran sehingga ketika diberikan tugas maupun pertanyaan dapat 
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dijawab dengan baik. Terkait dengan dongeng berbasis cerita budaya lokal 

dapat membantu proses penanaman nilai moral terhadap siswa setelah 

melakukan proses menyimak dongeng dengan baik 

Hasil penelitian ini juga telah dibuktikann oleh Riga Zahara Nurani 

(2017) dimana pada hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan skor kemampuan menyimak dongeng kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, sehingga strategi Directed Listening Thinking Activity (Dlta) 

berbantuan Media Audio Visual memiliki peningkatan pengaruh positif 

terhadap kemampuan menyimak dongeng siswa. 

Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

dari penelitian ini adalah ada perbedaan pengaruh yang signifikan 

penggunaan model pembelajaran Dlta berbantuan media Audio Visual dan 

tanpa berbantuan media Audio Visual berbasis cerita budaya lokal terhadap 

kemampuan menyimak siswa di kelas IV SD Gugus II Kecamatan 

Tamalate. 

3. Perbedaan Model Dlta Berbantuan Media Audio Visual dan Model Dlta 
tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal 
Terhadap Kemampuan Bercerita siswa di kelas IV SD Gugus II 
Kecamatan Tamalate. 
 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kemampuan bercerita 

peserta didik pada kelas eksperimen yang diterapkan pembelajaran 

menggunakan Model Dlta berbantuan media Audio Visual lebih tinggi 

dibandingkan dengan kemampuan bercerita peserta didik pada kelas 

kontrol yang menggunakan Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio 

Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal dimana rata-rata kemampuan 
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bercerita Model Dlta berbantuan media Audio Visual berbasis cerita budaya 

lokal adalah 90.00 sedangkan pada Model Dlta tanpa Berbantuan Media 

Audio Visual memiliki nilai rata-rata 79.03. 

Perbedaan kemampuan bercerita antara kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol tersebut signifikan atau tidak dilakukan dengan 

pengujian hipotesis, berdasarkan tabel test of betweens subjects eeffects 

diperoleh nilai sig 0,000 < 0,05 sehingga H₀ ditolak dan H₁ diterima artinya 

terdapat perbedaan kemampuan bercerita dengan Model Dlta Berbantuan 

Media Audio Visual dan Model Dlta yanpa Berbantuan Media Audio Visual 

Berbasis Cerita Budaya Lokal. 

Bercerita ialah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif 

artinya lewat bercerita siswa dapat memunculkan gagasan dan ide pikiran. 

Bercerita di dalam kelas merupakan salah satu cara untuk mengatasi 

kurangnya minat baca dan menyimak dengan meningkatkan bahasa lisan, 

pemahaman dalam membaca, dan menulis (Pennycuff, 2008).  

Dengan menggunakan berbasis cerita budaya lokal siswa mampu 

mengetahui salah satu budaya pakaian dan makanan yang ada di Sulawesi 

selatan serta mampu menceritakan kembali kepatuhan si Burung Elang 

terhadap Ambo Upe serta Baktinya Ambo Upe kepada Ayahnya. Dengan 

menggunakan model pembelajaran Dlta berbantuan Media Audio Visual 

berbasis certa budaya lokal dapat memberikan kontribusi terhadap 

kemampuan bercerita peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan Perubahan 

tingkah laku yang dialami peserta didik diantaranya peserta didik lebih fokus 
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dan berkosentrasi memperhatikan materi pembelajaran yang disampaikan 

serta dengan materi dongeng berbasis budaya lokal siswa mampu 

menghormati dan menghargai sebuah budaya yang ada dalam crerita 

tersebut tepatnya salah satu budaya pakaian dan makanan khas Sulawesi 

Selatan yang di tampilkan dengan menggunakan model pembelajaran Dlta 

berbantuan Media Audio Visual. 

Peserta didik memperoleh pengalaman langsung saat proses 

pembelajaran. Apabila peserta didik mendapatkan pengalaman langsung 

saat proses pembelajaran, maka peserta didik akan lebih mudah untuk 

menemukan gaya belajarnya sendiri serta mampu menceritakan kembali isi 

cerita yang telah disaksikan dan peserta didik lebih mudah memahami 

materi yang dijelaskan. Dengan adanya pengalaman langsung yang dilihat 

ini, interaksi antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan peserta 

didik akan terlihat jelas. Interaksi yang terjadi ini akan mendorong peserta 

didik untuk termotivasi untuk belajar kemudian mampu untuk menceritakan 

kembali isi cerita dongeng yang disaksikannya sehingga memiliki dampak 

positif terhadap proses pembelajaran dibandingkan dengan Model Dlta 

tanpa Berbantuan Media Audio Visual berbasis cerita budaya lokal. Jika 

peserta didik memiliki kemampuan bercerita sangat baik lewat penerapan 

model pembelajaran, maka ia mampu meningkatkan hasil kompetensi 

pengetahuan yang diperoleh peserta didik dengan mampu menceritakan 

nilai-nilai budaya lokal yang ada dalam dongeng khususnya pada materi 

dongeng kali ini mengenai budaya lokal yang ada di Sulawesi selatan. 
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Hasil penelitian serupa juga yang menunjukkan bahwa Model Dlta 

berbantuan Media Audio Visual secara efektif meningkatkan kemampuan 

bercerita siswa dalam belajar di kelas empat sekolah dasar, dengan 

pencapaian 3 indikator yaitu; dapat informasi, menyimpan (memori) dan 

menyampaikan kembali dengan lebih baik. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Perbandingan Model Dlta 

Berbantuan Media Audio Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan Media 

Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal Terhadap Kemampuan 

Menyimak dan Bercerita Siswa Kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 

Model Dlta Berbantuan Media Audio Visual dan Model Dlta tanpa 

Berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal memiliki 

perbandingan terhadap Kemampuan Menyimak dan Bercerita Siswa Kelas 

IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate data diperoleh kemampuan menyimak 

dan bercerita pada kelas kontrol rata-rata sebesar 77,77 dan 79.03 

sedangkan pada kelas eksperimen diperoleh rata-rata sebesar 90,48 dan 

90 dan juga dilihat dari uji hipotesis yang menunjukkan nilai signifikan lebih 

kecil dari 0,05 atau dimana 0,000 < 0,05 sesuai kriteria bahwa 𝐻𝑜 ditolak 

dan 𝐻₁ diterima, berarti ada Perbandingan Model Dlta Berbantuan Media 

Audio Visual dan Model Dlta Tanpa  Berbantuan Media Audio Visual 

Berbasis Cerita Budaya Lokal Terhadap Kemampuan Menyimak dan 

Bercerita Siswa Kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate 

Model Dlta Berbantuan Media Audio Visual dan Model Dlta tanpa 

Berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal memiliki 
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perbandingan terhadap Kemampuan Menyimak siswa di kelas IV SD Gugus 

II Kecamatan Tamalate. Data diperoleh kemampuan menyimak siswa kelas 

eksperimen adalah 90,48 sedangkan pada kelas kontrol 77,77 dan juga 

dilihat dari uji hipotesis manova tabel test of betweens subjects eeffects 

diperoleh nilai sing.0,000 < 0,05 sesuai kriteria bahwa 𝐻𝑜 ditolak dan 𝐻₁ 

diterima berarti ada perbandingan Model Dlta Berbantuan Media Audio 

Visual dan Model Dlta Tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis 

Cerita Budaya Lokal Terhadap Kemampuan Menyimak siswa di kelas IV 

SD Gugus II Kecamatan Tamalate. 

Model Dlta Berbantuan Media Audio Visual dan Model Dlta tanpa 

Berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita Budaya Lokal memliki 

perbandingan Terhadap Kemampuan Bercerita siswa di kelas IV SD Gugus 

II Kecamatan Tamalate. Data diperoleh rata-rata kemampuan bercerita 

kelas eksperimen adalah 90 sedangkan pada kelas kontrol memiliki rata-

rata 79.03 dan juga dilihat dari uji hipotesis manova tabel test of betweens 

subjects eeffects diperoleh nilai 0,000 < 0,05 sesuai kriteria bahwa 𝐻𝑜 

ditolak dan 𝐻₁ berarti ada perbandingan Model Dlta Berbantuan Media 

Audio Visual dan Model Dlta tanpa Berbantuan Media Audio Visual 

Berbasis Cerita Budaya Lokal Terhadap Kemampuan Bercerita siswa di 

kelas IV SD Gugus II Kecamatan Tamalate 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan telah memberikan 

banyak pengalaman dan manfaat bagi penulis sebagai penutup, maka 

perkenankan penulis untuk memberikan saran. Adapun saran yang 

diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi guru pembelajaran dengan menggunakan model Dlta 

berbantuan media audio Visual menuntut agar peserta didik untuk 

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka itu guru harus mampu 

memanage kelas agar semua peserta didik dapat menyimak dan 

memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. 

2. Guru hendaknya memperhatikan karakteristik gaya belajar masing-

masing anak, sehingga dengan cara dan kemampuan yang berbeda-

beda setiap anak dapat tetap terintregasikan pada satu 

pembelajaran melalui model dan media pembelajaran yang efektif 

dan efisien 

3. Model Pembelajaran Dlta ini bukan hanya diterapkan kepada murid 

kelas IV saja, akan tetapi juga dapat diterapkan pada kelas III, V dan 

VI. Hasil penelitian ini dijadikan dasar untuk memberikan 

pengalaman belajar murid dalam memupuk sikap ilmiah murid, 

memecahkan masalah, bekerja sama, bertanggung jawab, dan 

berkolaborasi. 
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4. Siswa diharapkan lebih giat melatih kemampuan menyimak, 

bercerita, percaya diri, dan belajar menggunakan kalimat yang baku 

saat menceritakan kembali hasil dari simakannya. 

5. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat meneliti tentang 

keterkaitan peserta didik mengembangkan hasil penelitian ini dalam 

lingkup yang lebih luas. Peneliti berharap, para peneliti yang akan 

datang dapat mengembangkan penelitian ini untuk variabel-variabel 

lain yang lebih inovatif, sehingga dapat menambah wawasan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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SKENARIO PEMBELAJARAN 

A. KOMPETENSI INTI 

 

KI 1 :  Menerima dan menjalankan ajaran agama yang di anutnya. 
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli 

danpercaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangga. 

KI 3 : Memahami pemahaman faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu 
tentang dirinya, mahluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-
benda yang di jumpainya di rumah dan di sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak yang beriman dan berahlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR C. INDIKATOR 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi. 

 

3.9.1 Mengidentifikasi dan memahami 

tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi 

dengan tepat. 

3.9.2 Menjelaskan tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi dengan tepat. 

4.9 Menyampaikan hasil identifikasi 

tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 

4.9.1 Mengidentifikasi, menyajikan dan 

menunjukan tokoh-tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual 

dengan tepat. 

4.9.2 Menyimpulkan dan Menceritakan 

tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi 

secara lisan, tulis, dan visual dengan tepat. 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi dan 

memahami tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan tepat. 

2. Setelah mengamati gambar, peserta didik dapat Menjelaskan tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi dengan tepat. 

3. Melalui kegiatan menyampaikan identifikasi, peserta didik dapat menunjukan 

tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual dengan 

tepat 

4. Melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat Menyimpulkan dan 

Menceritakan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan 

visual dengan tepat. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

• Cerita fiksi 

• Cerita dongeng 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. model Pembelajaran :  Direct  Listening Thinking Activity (DRTA) berbantuan 

media audio visual 

1. 2. Metode     :(Ceramah,tanya jawab dan penugasan) 
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G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 
Kegiatan 

 

 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 
Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Guru memberi salam dan menyuruh ketua 
kelas untuk memimpin temannya untuk 
berdo’a menurut agama dan keyakinannya 
masing-masing 

2. Melakukan komunikasi tentang kehadiran 
siswa 

3. Guru menginformasikan tema yang akan 
di belajarkan yaitu tema 8 sub tema 1 
tentang “Lingkungan Tempat Tinggalku “ 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
5. Guru melakukan apersepsi dan bertanya 

jawab tentang materi yang akan dibahas 
6. Menyampaikan KKM yang akan dicapai 

yaitu 70 

10 

menit 

Kegiatan 

Inti 

1. Guru bertanya tentang daerah tempat 
tinggal siswa. 

2. Guru meminta siswa mengungkapkan 
pendapatnya secara percaya diri. 

3. Guru menjelaskan tentang cerita fiksi dan 
memberi contoh cerita fiksi. 

4. Guru memberi penjelasan bahwa 
dongeng termasuk cerita fiksi. 

5. Guru menjelaskan secara singkat materi 
pembelajaran tentang dongeng. 

6. Siswa diminta mengamati gambar dengan 
seksama. 

7. Siswa memprediksi isi cerita berdasarkan 
gambar  

8. Guru menuliskan judul cerita dongeng 
yang akan dipelajari di papan tulis 
kemudian meminta siswa membacakan 

9. Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 

10. Guru memutarkan video dongeng Ambo 
Upe dan burung Elang 

11. Setiap siswa melaporkan hasil simakan 
cerita yang telah dibuat 

12. Siswa menceritakan kembali dongeng 
yang telah disaksikan dengan 
menggunakan bahasanya sendiri. 

13. Guru bersama siswa mencocokkan hasil 
cerita siswa dengan dongeng yang 
disimak sebelumnya. 

45 

menit 
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14. Siswa menjawab pertanyaan sesuai teks 
yang diberikan guru dengan bantuan 
media audiovisual 

15. Guru memberikan waktu kepada siswa 
untuk mengerjakan LKS. 

16. Siswa mengumpulkan pekerjaannya 
17. Guru menilai hasil kerja siswa. 
18. Siswa di minta membacakan hasil 

pekerjaannya di depan kelas. 
19. Guru membantu siswa memperbaiki 

kalimat yang kurang tepat pada cerita 
siswa 

Kegiatan 

Penutup 

1. Bersama-sama siswa membuat 
kesimpulan / rangkuman hasil belajar 
selama sehari 

2. Guru menyampaikan pesan moral “tetap 
menjaga kebersihan lingkungan”. 

3. Mengajak semua siswa untuk berdo’a 
menurut agama dan keyakinan masing-
masing (untuk menutup kegiatan 
pembelajaran) 

15 

menit 

 

 

H. SUMBER BELAJAR 

1. Sumber 

Buku Cerita Dongeng dan Buku Tema 4 Semester 2 Kelas IV SD 

2. Media 

Lcd 

Laptop 

 

I. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

a. Penilaian sikap(KI-2)  percaya diri, peduli tanggung jawab disiplin 

b. Penilaian Pengetahuan  

Ketepatan dalam menjawab soal Pilihan ganda dan esay tentang cerita fiksi 
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No. No. Penilaian Skor 

1  Peserta didik dapat menjawab  pertanyaan pilihan ganda  dengan benar  5 

2  Peserta didik dapat menjawab  pertanyaan Essay  dengan benar  20 

3   Peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan  0 

c. Penilian Keterampilan 

Keterampilan menyimak dan keterampilanercerita 

A. Keterampilan menyimak 

 
NO 

ASPEK YANG 
DINILAI 

 
SUB ASPEK 

SKOR 

1  
Tema 

Siswa dapat menentukan judul dongeng dengan 
tepat.. 

5 

2 Latar Siswa dapat Menemukan latar waktu dengan 
tepat. 

5 

3 Tokoh & 
Penokohan 

Siswa dapat memecahkan tokoh-tokoh yang ada 
dalam cerita dongeng dengan tepat 

20 

Siswa dapat mendiagnosis sifat-sifat tokoh dengan 
tepat. 

5 

Siswa dapat menyimpulkan pekerjaan Ambo Upe 5 

4 Alur Siswa dapat menyimpulkan Mengapa para warga 
desa itu tidak berani melompat ke sungai yang 
dalam bersama pencuri? 

5 

5 Amanat Siswa dapat menyimpulkan amanat cerita dengan 
tepat 

5 
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B. Keterampilan berbicara 

NO. ASPEK YANG 
DINILAI 

 
DESKRIPSI PENILAIAN 

 
SKOR 

1. Kesesuaian isi cerita 
dengan dongeng  

Seluruh isi cerita sesuai dongeng 4 

Setengah atau lebih isi cerita sesuai 
dengan dongeng 

3 

Kurang dari setengah isi cerita sesuai 
dengan dongeng 

2 

Seluruh isi cerita belum sesuai dengan 
dongeng 

1 

2.  Kelancaran bercerita  
 

Seluruh isi cerita disampaikan dengan 
lancar 

4 

Setengah atau lebih isi cerita disampaikan 
dengan lancar 

3 

Kurang dari setengah isi cerita 
disampaikan dengan lancar 

2 

Belum mampu bercerita 1 

3. Mimik Seluruh isi cerita disampaikan dengan 
mimik yang sesuai 

4 

Setengah atau lebih isi cerita disampaikan 
dengan mimik yang sesuai 

3 

Kurang dari setengah isi cerita 
disampaikan mimik yang sesuai 

2 

Belum sesuai mimik 1 

4. Gesture 
 

Seluruh isi cerita disampaikan dengan 
gesture yang sesuai 

4 

Setengah atau lebih isi cerita disampaikan 
dengan gesture yang sesuai 

3 

Kurang dari setengah isi cerita 
disampaikan gesture yang sesuai 

2 

Belum sesuai gesture 1 

5. Ketepatan 

ucapan 

 

Seluruh isi cerita disampaikan dengan 
Ketepatan ucapan yang sesuai 

4 

Setengah atau lebih isi cerita disampaikan 
dengan ketepatan ucapan yang sesuai 

3 

Kurang dari setengah isi cerita 
disampaikan ketepatan ucapan yang 
sesuai 

2 

Tidak sesuai dengan ketepatan ucapan 1 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) KELAS KONTROL 

 

 

Satuan Pendidikan  : SD Inpres Mallengkeri Bertingkat 1 

Kelas/Semester  : 4/2 

Tema 8    : Daerah Tempat Tinggalku 

Sub Tema 1   : Lingkungan Tempat Tinggalku 

Alokai Waktu  : 1 hari 

Model Pembelajaran  : Directed Listening Thinking Activity (DLTA) 
tanpa Brbantuan Media Audio Visual Berbasis 
Cerita Budaya Lokal 
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SKENARIO PEMBELAJARAN 

A. KOMPETENSI INTI 

 

KI 1 :  Menerima dan menjalankan ajaran agama yang di anutnya. 
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli 

danpercaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangga. 

KI 3 : Memahami pemahaman faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu 
tentang dirinya, mahluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-
benda yang di jumpainya di rumah dan di sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak yang beriman dan berahlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR C. INDIKATOR 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi. 

 

3.9.1 Mengidentifikasi dan memahami 

tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi 

dengan tepat. 

3.9.2 Menjelaskan tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi dengan tepat. 

4.9 Menyampaikan hasil identifikasi 

tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 

4.9.1 Mengidentifikasi, menyajikan dan 

menunjukan tokoh-tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual 

dengan tepat. 

4.9.2 Menyimpulkan dan Menceritakan 

tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi 

secara lisan, tulis, dan visual dengan tepat. 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi dan 

memahami tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan tepat. 

2. Setelah mengamati gambar, peserta didik dapat Menjelaskan tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi dengan tepat. 

3. Melalui kegiatan menyampaikan identifikasi, peserta didik dapat menunjukan 

tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual dengan 

tepat 

4. Melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat Menyimpulkan dan 

Menceritakan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan 

visual dengan tepat. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

• Cerita fiksi 

• Cerita dongeng 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. model Pembelajaran :  Direct Listening Thinking Activity (DLTA) TANPA  

berbantuan media audio visual 

    1.2  Metode     :(Ceramah,tanya jawab dan penugasan) 
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G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 
Kegiatan 

 

 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 
Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Guru memberi salam dan menyuruh ketua 
kelas untuk memimpin temannya untuk 
berdo’a menurut agama dan keyakinannya 
masing-masing 

2. Melakukan komunikasi tentang kehadiran 
siswa 

3. Guru menginformasikan tema yang akan 
di belajarkan yaitu tema 8 sub tema 1 
tentang “Lingkungan Tempat Tinggalku “ 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
5. Guru melakukan apersepsi dan bertanya 

jawab tentang materi yang akan dibahas 
6. Menyampaikan KKM yang akan dicapai 

yaitu 70 

10 

menit 

Kegiatan 

Inti 

1. Guru bertanya tentang daerah tempat 
tinggal siswa. 

2. Guru meminta siswa mengungkapkan 
pendapatnya secara percaya diri. 

3. Guru menjelaskan tentang cerita fiksi dan 
memberi contoh cerita fiksi. 

4. Guru memberi penjelasan bahwa dongeng 
termasuk cerita fiksi. 

5. Guru menjelaskan secara singkat materi 
pembelajaran tentang dongeng. 

6. Siswa diminta mengamati gambar dengan 
seksama. 

7. Siswa memprediksi isi cerita berdasarkan 
gambar  

8. Guru menuliskan judul cerita dongeng yang 
akan dipelajari di papan tulis kemudian 
meminta siswa membacakan 

9. Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 

10. Guru membagikan teks dongeng disetiap 
kelompok, dan mempersilahkan setiap 
perwakilan kelompok membacakan 
dongeng 

11. Setiap siswa melaporkan hasil simakan 
cerita yang telah di dengarkan dari teman-
temannya. 

12. Siswa menceritakan kembali dongengi 
yang telah disaksikan dengan 
menggunakan bahasanya sendiri. 

45 

menit 
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13. Guru bersama siswa mencocokkan hasil 
cerita siswa dengan dongeng yang telah 
disimak sebelumnya 

14. Siswa menjawab pertanyaan sesuai teks 
yang diberikan guru dengan bantuan media 
audiovisual 

15. Guru memberikan waktu kepada siswa 
untuk mengerjakan LKS. 

16. Siswa mengumpulkan pekerjaannya 
17. Guru menilai hasil kerja siswa. 
18. Siswa di minta membacakan hasil 

pekerjaannya di depan kelas. 
19. Guru membantu siswa memperbaiki 

kalimat yang kurang tepat pada cerita 
siswa 

Kegiatan 

Penutup 

1. Bersama-sama siswa membuat 
kesimpulan / rangkuman hasil belajar 
selama sehari 

2. Guru menyampaikan pesan moral “tetap 
menjaga kebersihan lingkungan”. 

3. Mengajak semua siswa untuk berdo’a 

menurut agama dan keyakinan masing-

masing (untuk menutup kegiatan 

pembelajaran) 

15 

menit 

 

H. SUMBER BELAJAR 

1. Sumber 

Buku Cerita Dongeng dan Buku Tema 4 Semester 2 Kelas IV SD 

2. Media 

Lcd 

Laptop 

 

I. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

a. Penilaian sikap(KI-2)  percaya diri, peduli tanggung jawab disiplin 

b. Penilaian Pengetahuan  

Ketepatan dalam menjawab soal Pilihan ganda dan esay tentang cerita fiksi 
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No. No. Penilaian Skor 

1  Peserta didik dapat menjawab  pertanyaan pilihan ganda  dengan benar    5 

2  Peserta didik dapat menjawab  pertanyaan Essay  dengan benar  20 

3   Peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan    0 

 

c. Penilian Keterampilan 

Keterampilan menyimak dan keterampilan bercerita 

A. Keterampilan menyimak 

 

NO 

ASPEK YANG 

DINILAI 

 

SUB ASPEK 

 

SKOR 

1  

Tema 

Siswa dapat menentukan judul dongeng dengan 

tepat.. 

5 

2 Latar Siswa dapat Menemukan latar waktu dengan 

tepat. 

5 

3 Tokoh & 

Penokohan 

Siswa dapat memecahkan tokoh-tokoh yang ada 

dalam cerita dongeng dengan tepat 

20 

Siswa dapat mendiagnosis sifat-sifat tokoh dengan 

tepat. 

5 

Siswa dapat menyimpulkan pekerjaan Ambo Upe 5 

4 Alur Siswa dapat menyimpulkan Mengapa para warga 

desa itu tidak berani melompat ke sungai yang 

dalam bersama pencuri? 

5 

5 Amanat Siswa dapat menyimpulkan amanat cerita dengan 

tepat 

5 
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B. Keterampilan berbicara 

NO. ASPEK YANG 
DINILAI 

 
DESKRIPSI PENILAIAN 

 
SKOR 

1. Kesesuaian isi cerita 
dengan dongeng  

Seluruh isi cerita sesuai dongeng 4 

Setengah atau lebih isi cerita sesuai 
dengan dongeng 

3 

Kurang dari setengah isi cerita sesuai 
dengan dongeng 

2 

Seluruh isi cerita belum sesuai dengan 
dongeng 

1 

2.  Kelancaran bercerita  
 

Seluruh isi cerita disampaikan dengan 
lancar 

4 

Setengah atau lebih isi cerita disampaikan 
dengan lancar 

3 

Kurang dari setengah isi cerita 
disampaikan dengan lancar 

2 

Belum mampu bercerita 1 

3. Mimik Seluruh isi cerita disampaikan dengan 
mimik yang sesuai 

4 

Setengah atau lebih isi cerita disampaikan 
dengan mimik yang sesuai 

3 

Kurang dari setengah isi cerita 
disampaikan mimik yang sesuai 

2 

Belum sesuai mimik 1 

4. Gesture 
 

Seluruh isi cerita disampaikan dengan 
gesture yang sesuai 

4 

Setengah atau lebih isi cerita disampaikan 
dengan gesture yang sesuai 

3 

Kurang dari setengah isi cerita 
disampaikan gesture yang sesuai 

2 

Belum sesuai gesture 1 

5. Ketepatan 

ucapan 

 

Seluruh isi cerita disampaikan dengan 
Ketepatan ucapan yang sesuai 

4 

Setengah atau lebih isi cerita disampaikan 
dengan ketepatan ucapan yang sesuai 

3 

Kurang dari setengah isi cerita 
disampaikan ketepatan ucapan yang 
sesuai 

2 

Tidak sesuai dengan ketepatan ucapan 1 
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BAHAN AJAR 

Kelas/Semester : IV/2 

Tema : 8. Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1. Lingkungan Tempat Tinggalku 

Pembelajaran : 1 

Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi 

dan memahami tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan tepat. 

2. Setelah mengamati gambar, peserta didik dapat Menjelaskan tokoh-tokoh 

yang terdapat pada teks fiksi dengan tepat. 

3. Melalui kegiatan menyampaikan identifikasi, peserta didik dapat menunjukan 

tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual 

dengan tepat 

4. Melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat Menyimpulkan dan 

Menceritakan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, 

dan visual dengan tepat. 

 

A. Cerita Fiksi 

• Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan hayalan dan imajinasi 

pengarang atau tidak nyata. Yang termasuk cerita fiksi adalah novel, cerita 

pendek, fable, dan dongeng. 

• Cerita Dongeng 

Dongeng adalah merupakan cerita tradisional yang bercerita tentang suatu kejadian 

yang luar biasa penuh dengan khayalan (fiksi) yang di anggap oleh masyarkat suatu 

hal yang tidak benarbenar terjadi, dan di sampaikan secara turun- temurun. 

Dongeng biasanya ditulis dalam alur cerita yang singkat, sederhana, dan bergerak 

cepat. Selain itu juga menggunakan gaya penceritaan yang lisan. 

Ciri-ciri dongeng, di antaranya: 

1. Setiap dongeng mengandung pesan moral. 

2. Pesan moral pada dongeng disampaikan secara langsung atau dituliskan. 

3. Peristiwa di dalam dongeng bersifat fiktif atau enggak benar-benar terjadi. 

4. Terdapat karakter pada dongeng yang enggak dijelaskan secara rinci. 

Nah, apa perbedaan cerita rakyat dan dongeng? 
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Pada cerita rakyat mengisahkan suatu kejadian di tempat atau asal muasal tempat. 
Sedangkan dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral yang mendidik dan 
menghibur. Berbeda dengan cerita rakyat, pada dongeng memiliki cerita yang singkat 
dan langsung pada topik yang ingin diceritakan. 

Karakter pada cerita rakyat terdiri dari manusia, hewan, dan makhluk ghaiab. 
Sedangkan dongeng memiliki karakter seperti tumbuhan, hewan, makhluk mitos atau 
karakter yang memiliki kualitas manusia. 
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AMBO UPE DAN BURUNG ELANG 

 

 

 

Cerita dari Provinsi sulawesi Selatan. 

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di kawasan pesisir selatan Pulau Sulawesi. provinsi yang masuk 
ke dalam zona waktu Indonesia tengah ini memiliki ibu kota yang terletak di Makassar. provinsi yang 
dikenal dengan makanan khasnya coto makassar juga memiliki banyak cerita rakyat, salah satu cerita 
rakyat yang masih dikenal hingga sekarang adalah kisah Ambo Upe dan burung elang. 

  pada zaman dahulu kala tersebutlah Seorang kepala desa yang bernama Ambo asse. Ambo 
Asse memimpin sebuah desa yang sebagian besar warganya memelihara kerbau. Ambo Asse 
memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Ambo Upe. Ambo Upe dikenal sebagai anak yang 
rajin dan berbakti kepada orang tuanya. Karena sifatnya tersebut, Ambo Upe dipercaya oleh ayahnya 
untuk menggembalakan kerbau. 

suatu ketika hari sangat terik Ambo Upe yang sedang menggembalakan kerbau memutuskan untuk 
beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang, ketika sedang beristirahat, tiba-tiba seekor anak 
burung jatuh di dekatnya, Ambo Upe segera mengambil anak burung tersebut ketika diperhatikan 
ternyata seekor anak burung elang, terdapat luka-luka kecil di badan anak burung elang tersebut,  

“ternyata kamu seekor anak burung elang tapi dimanakah indukmu? Bagaimana engkau terpisah 
dengannya ada beberapa luka di badanmu jangan khawatir aku akan mengobati dan memeliharamu” 

anak burung elang yang dipelihara dengan baik oleh Ambo Upe tumbuh menjadi burung elang dewasa. 
Setiap hari burung elang tersebut selalu mengikuti Ambo upe menggembalakan kerbau. Ambo Upe 
tidak tidak pernah memasukkan burung elang tersebut ke sangkar atau mengikatnya dengan tali 
seperti biasanya ketika hari sangat terik Ambo Upe yang sedang menggembalakan kerbaunya 
beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang, angin sepoi-sepoi membuatnya tertidur ketika 
sedang tidur itulah seekor kalajengking datang dari atas pohon dan hampir menyengat kepala Ambo 
Upe ,tiba-tiba hampir saja ekor kalajengking menyengat kepala ambo upe, namun burung elang lebih 
cepat bertindak dengan mematuk kalajengking tersebut akibatnya Ambo Upe  terbangun karena 
terkejut  

“wah burung elang kau menyelamatkanku dari sengatan kalajengking” 

suatu ketika desa tempat tinggal Ambo Upe diresahkan oleh banyaknya kerbau milik warga yang 
hilang ambo asse selaku kepala desa pun menjadi gelisah dengan masalah ini 

” Upe belakangan ini desa kita ada masalah mengalami masalah mengenai banyaknya kerbau yang 
hilang. Sampai saat ini kita belum tau siapa pencurinya ayah harap kamu jangan terlalu jauh sendirian” 

setelah berbicara dengan ayahnya Ambo upe berkata 

“tenang saja ayah kalaupun ketemu pencurinya pasti akan kuringkus sendirian ..hehe” 
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setelah berbicara dengan ayahnya Ambo Upe justru mengembalakan kerbaunya jauh dari kampung. 
Dian membawa kerbaunya jauh ke Padang rumput di dekat hutan. Sementara itu burung elang terbang 
sambil mengeluarkan suara khasnya. Sepertinya burung elang itu sedang memperingatkan sesuatu, 

“tenanglah elang, jangan khawatir” 

belum selesai Ambo Upe bicara tiba-tiba muncul tiga orang laki-laki berbadan besar dan berwajah 
garang 

“wah wah wah Sepertinya kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke desa, ada yang mengantarkan kerbau 
untuk kita ,ikat pengembala itu dan bawa kerbau-kerbaunya” 

dua laki-laki lainnya segera mengikat tangan dan kaki Ambo Upe serta meninggalkannya tergeletak 
tidak berdaya di atas padang rumput, sambil tertawa-tawa tiga orang itu segera menggiring kerbau 
kerbau Ambo Upe masuk ke dalam hutan. tanpa disadari 3 kawanan pencuri kerbau tersebut burung 
elang sahabat Ambo Upe terbang mengikuti mereka dari jauh setelah mengetahui tempat 
persembunyian kawanan pencuri tersebut burung elang segera terbang Kembali menuju ke Ambo 
Upe diikat, burung elang mematuki tali-tali yang mengikat tangan dan kaki Ambo Upe   

“kamu memang burung elang sahabat sejatiku, kamu sudah tau dimana persembunyian para kawanan 
pencuri itu? Kalau begitu ayo kita segera kembali kedesa dan memberitahu ayah serta warga” 

sesampainya di desa Ambo Upe segera mengumpulkan warga desa di depan rumahnya Ambo Upe 
menceritakan semua yang dialaminya kepada ayahnya 

“Katanya kamu bisa meringkus para pencuri itu” 

“Hehe tenang saja ayah burung elang sahabatku ini sudah mengetahui Dimana tempat persembunyian 
para pencuri kerbau itu” 

Ambo Upe-ambo asse serta puluhan warga desa dengan bersenjatakan parang dan tombak berjalan 
mengikuti burung elang menuju tempat persembunyian para pencuri kerbau tersebut ambo Asse dan 
Ambo Upe mengintip 3 kawanan perampok yang seperti sedang bersantai  pantai di depan mulut gua  

“Ternyata kalian yang selama ini menjadi biang keladi hilangnya kerbau-kerbau kami kembalikan 
kerbau dan kami akan mengampuni kalian” 

“Hai orang tua dan kamu , Bukannya kamu yang tadi diikat anak buahku waktu di padang rumput 
Sanah?, Berani sekali kalian berdua kemari” 

“Kembalikan saja kerbaunya dan kalian kami ampuni” kata Ambo Asse 

“Kalau kamu bisa mengalahkanku Kamu boleh mengambil semua kerbau di dalam gua itu” kata 
pencuri 

“Hei para warga desa, Serang para pencuri itu” kata Ambo Asse 

Tiba tiba puluhan warga desa dengan senjata terhunus berloncatan dari balik pohon menyerang para 
kawanan pencuri. Kawanan pencuri yang tidak menduga ada puluhan orang bersenjata datang  
menyerang langsung lari tunggang langgang 

“Wah beraninya keroyokan, Kalau keroyokan gini namanya tidak sportif” 

“Dasar, kita ini pencuri kerbau, mana ada mengenal istilah sportif, Ayo lari lebih cepat!” 

Kawanan pencuri kerbau tersebut sepertinya berhasil lolos dari kejaran warga desa sambil berenang 
di sungai yang dalam mereka mengejek warga desa yang melihat mereka dari atas sepertinya para 
warga desa itu tidak berani melompat ke sungai yang dalam itu 

“Hei kenapa kalian tidak berani meloncat disungai ini, kalian tidak bisa berenang yah” 

“Atau kalian sebenarnya takut kepada kami..” 

“Ahahahaha Hei kalian tukang pencuri kerbau, kami ini jago berenang dan kami tidak takut kepada 
kalian, kami hanya takut kepada buaya yang ada disekitar kalian..hahaha 
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Tanpa disadari oleh kawanan pencuri kerbau itu ternyata beberapa ekor buaya besar sudah ada 
disekitar mereka, para  itu terlihat sangat lapar, ini seperti pepatah lolos dari mulut harimau masuk 
ke mulut buaya  

“Iya kali kamu bicara benar” 

setelah para pencuri kerbau itu mati dimakan buaya Sungai warga desa pun kembali tenang kerbau 
yang hilang telah kembali dan mereka tidak khawatir kehilangan kerbau lagi dan seperti biasanya 
Ambo Upe menggembalakan kerbau kerbau nya di padang rumput bersama sahabatnya si burung 
elang 
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MEDIA GAMBAR 
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KISI-KISI INSTRUMEN DAN BUTIR SOAL KEMAMPUAN MENYIMAK 

Kelas/Semester     :I V/2 

Tema     : 8. Daerah Tempat Tinggalku 

Sub Tema   : 1.Lingkungan Tempat Tinggalku 

Pembelajaran   : 1 

Alokasi Waktu     : 5x35 menit (1 kali pertemuan) 

Jumlah Soal    : 6 

Bentuk/Jenis Soal  : pilihan ganda dan Essay 

 

Muatan 

Pelajaran 

 

Kompetensi Dasar Indikator pencapaian 

kompetensi 

Bentuk 

Soal 

 

Bobot 

Soal 

Nomor 

Soal 

Butir Soal 

 

Jenjang 

Kemampuan 

Kunci Jawaban 

Bahasa 

Indonesia 

3.9 

 

 

 

 

 

 

 

Mencermati 

tokoh-tokoh 

yang terdapat 

pada teks 

fiksi. 

 

 

3.9.1 

 

 

 

 

 

 

3.9.2 

Mengidentifikasi 

dan memahami 

tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks 

fiksi dengan tepat.  

 

 

Menunjukkan 

tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks 

fiksi dengan tepat. 

Pilihan 

Ganda 

dan 

essay 

5 dan 20 1,2,3,4,5,6,7 1. Judul dongeng 

tersebut adalah 

a. maling kundang 

b.danau toba 

c. Ambo Upe dan 

Burung Elang 

d. sangkuriang 

2. Dimanakah 

pencuri kerbau itu 

terjatuh….? 

a. diteras 

b. dipohon mangga 

c. disungai 

d. disawah 

3. Siapa tokoh-tokoh 

yang terdapat dalam 

cerita tersebut, kecuali ? 

a. Ambo Upe  

b. Ambo Asse 

C4 

Menganalisis 

 

 

C4 

Menganalisis 

 

 

C4 

Menganalisis 

 

 

C4 

Menganalisis 

 

 

 

 

C4 

1. C 

2. C 

3. D 

4. A 

5. A 

6.B 

6. Ambo Upe adalah seorang 

penggembala kerbau yang 

tinggal di sebuah daerah di 

Sulawesi Selatan, Indonesia.  

Pada suatu hari, Ambo Upe 

menggembalakan enam ekor 

kerbaunya di pinggir sebuah 

hutan lebat bersama burung 

Elang yang pintar. Tanpa 

diduga, tiba-tiba muncul dua 

orang perampok dari dalam 

hutan dengan wajah seram. 

Kedua perampok itu 
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c. Burun Elang 

d. Malin Kundang 

4..Bagaimanakah sifat 

burung Elang dalam 

cerita tersebut? 

a. penolong dan setia 

b. jahat dan angkuh 

c. pencuri dan sombong 

d. tidak setia dan keras 

kepala 

5.Apa pekerjaan Ambo 

Upe setiap harinya…? 

a. Mengembala kerbau 

b. mengembala unta  

c. Mengembala Kambing 

d. Mengembala domba 

6. Mengapa para warga 

desa itu tidak berani 

melompat ke sungai 

yang dalam bersama 

pencuri? 

a. karena ingin 

mengambil rumput 

b. karena takut 

dimakan buaya 

c. karena ada polisi 

d. karena tidak pintar 

berenang 

7. Ceritakan kembali 

isi dongeng yang anda 

diketahui ! 

Menganalisis 

 

 

 

 

C4 

Menganalisis 

 

kemudian menghampiri dan 

mengikat Ambo Upe pada 

sebuah pohon, lalu membawa 

pergi kerbau gembalaannya. 

Kemudian datanglah si 

burung elang menyelamatkan 

ambo upe dan mengantarnya 

pergi ketempat 

persembunyian pencuri 

tersebut lalu 

menanyainya,kemudian ambo 

upe pulang menemui ayahnya 

yang kepala desa lalu 

ayahnya memerintahkan para 

warga untuk ikut menangkap 

pencuri kerbau ,lalu pada saat 

pencuri kerbau itu di kejar 

oleh warga,pencuri melompat 

kabur kedalam sungai yang 

ada  buayanya, lalu pencuri 

tersebut mati dimakan 

buaya,akhirnya masyarakat 

kembali merasakan 

ketenangan. 
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SOAL INSTRUMEN KEMAMPUAN MENYIMAK (Pretest dan Postest) 

                  Satuan Pendidikan   : SD Inpres Malengkeri Bertingkat 1 

                  Muatan Materi      : BAHASA INDONESIA 

                  Kelas/ Semester      : IV / 2 

                  Tema 8                  : Daerah Tempat Tinggalku 

 

Petunjuk Umum: 

1.Tulislah terlebih dahulu identitas yang telah disediakan! 

2.Periksa dan bacalah soal-soal dengan cermat sebelum menjawab! 

3.Pilihlah satu jawaban yang dianggap benar! 

4.Periksalah pekerjaanmu sebelum diserahkan! 

*Selamat Bekerja* 

1. Judul dongeng tersebut adalah 

a. Maling kundang     c. Ambo Upe dan Burung Elang 

b. Danau Toba     d. Sangkuriang 

2. Dimanakah pencuri kerbau itu terjatuh…. 

a. diteras      c. disungai 

b. dipohon mangga    d. disawah 

3. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut, kecuali ? 

a. Ambo Upe      c. Burung Elang 

b. Ambo Asse      d. Malin Kundang 

4.Bagaimanakah sifat burung Elang dalam cerita tersebut? 

a. penolong dan setia    c. pencuri dan sombong 

b. jahat dan angkuh    d. tidak setia dan keras kepala 

5.Apa pekerjaan Ambo Upe setiap harinya…? 

a. Mengembala kerbau    c. Mengembala Kambing 

b. mengembala unta    d. Mengembala domba 
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6. Mengapa para warga desa itu tidak berani melompat ke sungai yang 

dalam bersama pencuri? 

a. karena ingin mengambil rumput  c. karena ada polisi 

b. karena takut dimakan buaya   d. karena tidak pintar berenang 

 

ESSAY 

Nama : 

Kelas : 

1. Ceritakan kembali isi dongeng yang anda diketahui ! 
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Kategori Penilaian kemampuan Menyimak 

No Aspek 
yang Dinilai 

SUB ASPEK Skor 

1  
Tema 

Siswa dapat menentukan judul dongeng 
dengan tepat.. 

 
5 

2 Latar Siswa dapat Menemukan latar waktu dengan 
tepat. 

 
5 

3 Tokoh &  
Penokohan 

Siswa dapat memecahkan tokoh-tokoh yang 
ada dalam cerita dongeng dengan tepat 

 
20 

Siswa dapat mendiagnosis sifat-sifat tokoh 
dengan tepat. 

 
5 

Siswa dapat menyimpulkan pekerjaan Ambo 
Upe 

 
5 

4 alur Siswa dapat menyimpulkan Mengapa para 
warga desa itu tidak berani melompat ke 
sungai yang dalam bersama pencuri? 

 
5 

5 amanat Siswa dapat menyimpulkan amanat cerita 
dengan tepat 

      5 
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PERBANDINGAN MODEL DLTA BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL DAN MODEL DLTA TANPA BERBANTUAN 
MEDIA AUDIO VISUAL BERBASIS CERITA BUDAYA LOKAL TERHADAP KEMAMPUAN MENYIMAK DAN 

BERCERITA SISWA KELAS IV SD GUGUS II KECAMATAN TAMALATE 

 

 

 

 

 

                                                                  

 A. NURDAWANI 

Kepada YTH 

Prof. Dr. Munirah, M.Pd 
 

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir, saya sangat mengharapkan partisipasii Bapak/Ibu untuk 
memberikan kritik dan saran terhadap instrument penilaian akan saya gunakan nantinya. 

Hasil penilaian dari Bapak/Ibu merupakan bantuan yang tak terhingga dalam rangka penulisan tugas 
akhir sya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatNya kepada Bapak/Ibu beserta 
keluarga. Aamiin Allahumaa Aamiin. 
          Atas partisipasi Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih 
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LEMBAR VALIDASI RPP KELAS EKSPERIMEN 

Nama Validator 1: Prof. Dr. Munirah, M. Pd 

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan untuk menilai 
kesesuaian butir RPP. 

2. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah atau 
menuliskannya pada bagian kritik dan saran pada kolom yang telah disediakan. 

3. Berilah tanda centang (√) pada salah satu pilihan yang terdapat pada 
kesimpulan untukmeninjau apakah RPP ini dapat digunakan untuk penelitian 
atau tidak. 

Keterangan : 

4 : Sangat Baik 

3 : Baik 

2 : Kurang Baik 

1 : Tidak Baik 

 
NO  

 
ASPEK YANG DINILAI 

PENILAIAN 

1 2 3 4 

 
1. 

Format RPP 
a. Format jelas sehingga memudahkan penilaian 

   √ 

b. Format sesuai dengan kurikulum 2013    √ 

 
2. 

Isi RPP 

a. Identitas RPP lengkap dirumuskan secara jelas 

   √ 

b. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator    √ 

c. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara jelas    √ 

d. Pemilihan materi dirumuskan secara garis besar    √ 

e. Pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran dirumuskan 
secara jelas 

   √ 

f. Kegiatan pembelajaran dirumuskan secara sistematis dan 
disesuaikan metode dan media yang digunakan. 

   √ 

g. Penilaian, sumber, dan media pembelajaran dirumuskan secara 
jelas 

   √ 

3. Penggunaan Bahasa 
a. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca 

   √ 
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b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan PUEBI (Pedoman 
Umum Ejaan Bahasa Indoenesia) 

   √ 

4. Waktu 

a. Kesesuaian alokasi yang digunakan 

  √  

b. Rincian waktu untuk setiap tahap pembelajaran    √ 
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LEMBAR VALIDASI RPP KELAS KONTROL 

Nama Validator 1: Prof. Dr. Munirah, M. Pd 

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan untuk menilai 
kesesuaian butir RPP. 

2. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah 
atau menuliskannya pada bagian kritik dan saran pada kolom yang telah 
disediakan. 

3. Berilah tanda centang (√) pada salah satu pilihan yang terdapat pada 
kesimpulan untukmeninjau apakah RPP ini dapat digunakan untuk 
penelitian atau tidak. 

Keterangan : 

4 : Sangat Baik 

3 : Baik 

2 : Kurang Baik 

1 : Tidak Baik 

 
NO  

 
ASPEK YANG DINILAI 

PENILAIAN 

1 2 3 4 

 
1. 

Format RPP 
a. Format jelas sehingga memudahkan penilaian 

   √ 

b. Format sesuai dengan kurikulum 2013    √ 

 
2. 

Isi RPP 

a. Identitas RPP lengkap dirumuskan secara jelas 

   √ 

b. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator    √ 

c. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara jelas    √ 

d. Pemilihan materi dirumuskan secara garis besar    √ 

e. Pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran 
dirumuskan secara jelas 

   √ 

f. Kegiatan pembelajaran dirumuskan secara sistematis dan 
disesuaikan metode dan media yang digunakan. 

   √ 

g. Penilaian, sumber, dan media pembelajaran dirumuskan secara 
jelas 

   √ 

3. Penggunaan Bahasa 
a. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca 

   √ 
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b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan PUEBI 
(Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indoenesia) 

   √ 

4. Waktu 

a. Kesesuaian alokasi yang digunakan 

  √  

b. Rincian waktu untuk setiap tahap pembelajaran    √ 
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LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN KEMAMPUAN MENYIMAK 

(SOAL PRETEST DAN POSTEST) 

Nama Validator 1: Prof. Dr. Munirah, M. Pd 

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar 

Petunjuk 

1. Mohon berilah tanda centang(√) pada indikator SB=sangat baik, 

B=baik, K=kurang dan SK=sangatkurang, berdasarkan penilaian 

Bapak/Ibu terkait tes hasil belajar soal pretest-postest. 

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan tes hasil belajar 

soal pretest-postest. 

No Aspekyang 
dinilai 

Kriteria Penilaian  
Saran     SB    B   K    SK 

 
1. 

 
Indikator Soal 

1. Kesesuaian dengan indikator √     

2. Kesesuaian dengan level 
 
Kognitif 

√     

3. Kesesuaian dengan butir soal √     

 
 

2. 

 
 
Bahasa 

1. Penggunaan bahasa     sesuai 
 

Dengan Pedoman Umum Ejaan 
 
Bahasa Indonesia (PUEBI) 

√     

2. Bahasa yang digunakan 
Komunikatif 

 √    

3. Mudah dipahami √     

 
 

3. 

 
 
Tingkat 
kesulitan 

1. Bervariasi sesuai dengan level 
Kognitif 

√     

2. Kesesuaian dengan alokasi Waktu √     

3. Kesesuain dengan pengalaman 
sehari-hari siswa 

√     

4.  
Alokasi 

Waktu 

  Alokasi waktu yang digunakan 
sesuai dengan jumlah dan 
kesulitan soal 

 

√ 
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Kesimpulan:     

1. Layak digunakan dengan merevisi indikator pencapaian  

kompetensi 

2. Sesuaikan dengan penjabaran KD dan Ipk       

 

Makassar, 23 Mei 2022 

 

       Prof.Dr. Munirah, M.Pd 
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LEMBAR VALIDASI KEMAMPUAN BERCERITA 

(SOAL PRETEST DAN POSTEST) 

Nama Validator 1: Prof. Dr. Munirah, M. Pd 

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

Petunjuk Pengisian 

a. Berilah tanda check (√) pada kolom yang sesuai untuk menilai kemampuan 
menyimak dongeng. 

b. Mohon menulis kesimpulan pada tempat yang tersedia dengan memilih salah 
satu kategori yang sesuai. 

c. Jika ada yang perlu dikomentari, tuliskan pada tempat yang tersedia. 

No Aspek yang di nilai 

Kualifikasi 

1 2 3 4 5 

1.  Kesesuaian isi cerita dengan dongeng     √ 

2.  Kelancaran bercerita     √ 

3.  Mimik     √ 

4.  Gesture     √ 

5.  Kelancaran bercerita     √ 

Skor 

 Kritik dan Saran : 

Disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi (sesuaikan di RPP) dan 
aspek penilaian disesuaikan aspek penilaian di BAB II 

 

Makassar, 23 Maret 2022 

                   

 

Prof. Dr. Munirah, M.Pd 
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LEMBAR VALIDASI OBSERVASI TERHADAP AKTIVITAS SISWA 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

Nama Validator 1: Prof. Dr. Munirah, M. Pd 

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar 

Petunjuk: 

1. Mohon berilah tanda centang(√) pada indikator SB=sangat baik, B=baik, 

K=kurang dan SK=sangat kurang,berdasarkan penilaian Bapak/Ibu terkait 

lembar observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan lembar observasi 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

 
 
No 

Aspek 
yang 

dinilai 

 
Kriteria 

Penilaian  
Saran     SB    B     K SK 

A. Format 1. Lembar observasi mudah 
dipahami 

√     

2. Petunjuk pengisian lembar 
observasi dinyatakan 
dengan jelas 

√     

3. Alternatif pengisian lembar 
observasi mudah dipahami 

√     

B Isi 1. Secara umum mencakup 
keseluruhan kegiatan 
pembelajaran 

√     

2. Kriteria kegiatan yang diamati 
dinyatakan dengan jelas 

√     

3. Aktivitas siswa termuat dalam 
RPP 

√     

4. Aktivitas siswa tergambar 
pada lembar observasi 

√     

C Penggunaan 
 

Bahasa 

1. Bahasa mudah dipahami √     

2. Sesuai dengan pedoman 
umum ejaan bahasa 
Indonesia (PUEBI) 

√     
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Kesimpulan: 

1. Layak digunakan dengan direvisi langkah-langkah pembelajaran media 
Audio Visual 

Makassar, 23 Maret 2022 
 

 
                  

Validator I, 

 
Prof. Dr. Munirah, M.Pd 
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LEMBAR VALIDASI OBSERVASI TERHADAP AKTIVITAS SISWA 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

Nama Validator 1: Prof. Dr. Munirah, M. Pd 

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

Petunjuk: 

1. Mohon berilah tanda centang(√) pada indikator SB=sangat baik, B=baik, 

K=kurang dan SK=sangat kurang,berdasarkan penilaian Bapak/Ibu terkait lembar 

observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan lembar observasi 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

 
 
No 

Aspek 
yang 

dinilai 

 
Kriteria 

Penilaian  
Saran  

SB 
 
B 

 
K 

 
SK 

A. Format 1. Lembar observasi mudah 
dipahami 

√     

2. Petunjuk pengisian 
lembar observasi 
dinyatakan dengan 
jelas 

√     

3. Alternatif pengisian 
lembar observasi 
mudah dipahami 

√     

B Isi 1. Secara umum mencakup 
keseluruhan kegiatan 
pembelajaran 

√     

2. Kriteria kegiatan yang 
diamati dinyatakan 
dengan jelas 

√     

3. Aktivitas siswa termuat 
dalam RPP 

√     

4. Aktivitas siswa tergambar 
pada lembar observasi 

√     

C Penggunaan 
 

Bahasa 

1. Bahasa mudah dipahami √     

2. Sesuai dengan pedoman 
umum ejaan bahasa 
Indonesia (PUEBI) 

√     
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Kesimpulan: 
 
1.Layak digunakan dengan revisi antara lain: 

a.sesuaikan silabus atau Fase Model DLTA 

b.Keaktifan siswa dalam pemanfaatan media Audio Visual 

 
Makassar, 23 Maret 2022 

 
   

Validator 1 
 

 
Prof.Dr.Munirah, M.Pd 
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PERBANDINGAN MODEL DLTA BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL DAN MODEL DLTA TANPA BERBANTUAN 
MEDIA AUDIO VISUAL BERBASIS CERITA BUDAYA LOKAL TERHADAP KEMAMPUAN MENYIMAK DAN 

BERCERITA SISWA KELAS IV SD GUGUS II KECAMATAN TAMALATE 

 

 

 

 

 

                                                                  

 A. NURDAWANI 

Kepada YTH 

Ibu Dr. Haslinda, S.Pd., M. Pd 
 

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir, saya sangat mengharapkan partisipasii Bapak/Ibu untuk 
memberikan kritik dan saran terhadap instrument penilaian akan saya gunakan nantinya. 

Hasil penilaian dari Bapak/Ibu merupakan bantuan yang tak terhingga dalam rangka penulisan tugas 
akhir sya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatNya kepada Bapak/Ibu beserta 
keluarga. Aamiin Allahumaa Aamiin. 
          Atas partisipasi Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih 
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LEMBAR VALIDASI RPP KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Validator 2: Dr. Haslinda, S.Pd., M. Pd 

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan untuk menilai 
kesesuaian butir RPP. 

2. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah atau 
menuliskannya pada bagian kritik dan saran pada kolom yang telah disediakan. 

3. Berilah tanda centang (√) pada salah satu pilihan yang terdapat pada kesimpulan 
untukmeninjau apakah RPP ini dapat digunakan untuk penelitian atau tidak. 

 

Keterangan : 

4 : Sangat Baik 

3 : Baik 

2 : Kurang Baik 

1 : Tidak Baik 

 
NO  

 
ASPEK YANG DINILAI 

PENILAIAN 

1 2 3 4 

 
1. 

Format RPP 

a. Format jelas sehingga memudahkan penilaian 

   √ 

b. Format sesuai dengan kurikulum 2013    √ 

 
2. 

Isi RPP 
a. Identitas RPP lengkap dirumuskan secara jelas 

   √ 

b. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator    √ 

c. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara jelas    √ 

d. Pemilihan materi dirumuskan secara garis besar    √ 

e. Pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran 
dirumuskan secara jelas 

   √ 

f. Kegiatan pembelajaran dirumuskan secara sistematis dan 
disesuaikan metode dan media yang digunakan. 

   √ 

g. Penilaian, sumber, dan media pembelajaran dirumuskan secara 
jelas 

   √ 
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3. Penggunaan Bahasa 
a. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca 

   √ 

b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan PUEBI 
(Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indoenesia) 

   √ 

4. Waktu 

a. Kesesuaian alokasi yang digunakan 

  √  

b. Rincian waktu untuk setiap tahap pembelajaran    √ 
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LEMBAR VALIDASI RPP KELAS KONTROL 

 

Nama Validator 2: Dr. Haslinda, S.Pd., M. Pd 

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan untuk menilai 
kesesuaian butir RPP. 

2. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah atau 
menuliskannya pada bagian kritik dan saran pada kolom yang telah disediakan. 

3. Berilah tanda centang (√) pada salah satu pilihan yang terdapat pada 
kesimpulan untukmeninjau apakah RPP ini dapat digunakan untuk penelitian 
atau tidak. 

 

Keterangan : 

4 : Sangat Baik 

3 : Baik 

2 : Kurang Baik 

1 : Tidak Baik 

 
NO  

 
ASPEK YANG DINILAI 

PENILAIAN 

1 2 3 4 

 
1. 

Format RPP 
a. Format jelas sehingga memudahkan penilaian 

   √ 

b. Format sesuai dengan kurikulum 2013    √ 

 
2. 

Isi RPP 

a. Identitas RPP lengkap dirumuskan secara jelas 

   √ 

b. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator    √ 

c. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara jelas    √ 

d. Pemilihan materi dirumuskan secara garis besar    √ 

e. Pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran 

dirumuskan secara jelas 

   √ 

f. Kegiatan pembelajaran dirumuskan secara sistematis dan 

disesuaikan metode dan media yang digunakan. 

   √ 

g. Penilaian, sumber, dan media pembelajaran dirumuskan secara 

jelas 

   √ 
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3. Penggunaan Bahasa 
a. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca 

   √ 

b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan PUEBI 
(Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indoenesia) 

   √ 

4. Waktu 

a. Kesesuaian alokasi yang digunakan 

  √  

b. Rincian waktu untuk setiap tahap pembelajaran    √ 
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LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN KEMAMPUAN MENYIMAK 

(SOAL PRETEST DAN POSTEST) 

Nama Validator 2: Dr. Haslinda, S.Pd., M. Pd 

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar 

Petunjuk 

1. Mohon berilah tanda centang(√) pada indikator SB=sangat baik, 

B=baik, K=kurang dan SK=sangatkurang, berdasarkan 

penilaian Bapak/Ibu terkait tes hasil belajar soal pretest-postest. 

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan tes hasil belajar 

soal pretest-postest. 

No Aspekyang 
dinilai 

Kriteria Penilaian  
Saran     SB    B   K    SK 

 
1. 

 
Indikator Soal 

1. Kesesuaian dengan indikator √     

2. Kesesuaian dengan level 
 

3. Kognitif 

√     

3. Kesesuaian dengan butir soal 
  

√     

 
 
2. 

 
 
Bahasa 

1. Penggunaan bahasa     
sesuai Dengan Pedoman 
Umum Ejaan 

 
2. Bahasa Indonesia (PUEBI) 

√     

2. Bahasa yang digunakan 
Komunikatif 

 √    

3. Mudah dipahami √     

 
 
3. 

 
 
Tingkat 
kesulitan 

1. Bervariasi sesuai dengan level 
Kognitif 

√     

2. Kesesuaian dengan alokasi 
Waktu 

√     

3. Kesesuain dengan 
pengalaman sehari-hari siswa 

√     

 
4. 

 
Alokasi 

Waktu 

 
1. Alokasi waktu yang digunakan 

sesuai dengan jumlah 
dan kesulitan soal 

 

√ 
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Kesimpulan:     

3. Layak digunakan dengan merevisi indikator pencapaian  

kompetensi 

4. Sesuaikan dengan penjabaran KD dan Ipk       

 

Makassar, 23  Maret 2022 

 Validator 2 

 

Dr. Haslinda, S.Pd., M. Pd 
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LEMBAR VALIDASI KEMAMPUAN BERCERITA 

(SOAL PRETEST DAN POSTEST) 

Nama Validator 2: Dr. Haslinda, S.Pd., M. Pd 

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

Petunjuk Pengisian 

a. Berilah tanda check (√) pada kolom yang sesuai untuk menilai 
kemampuan menyimak dongeng. 

b. Mohon menulis kesimpulan pada tempat yang tersedia dengan memilih 
salah satu kategori yang sesuai. 

c. Jika ada yang perlu dikomentari, tuliskan pada tempat yang tersedia. 

No Aspek yang di nilai 

Kualifikasi 

1 2 3 4 5 

1.  Kesesuaian isi cerita dengan dongeng     √ 

2.  Kelancaran bercerita     √ 

3.  Mimik     √ 

4.  Gesture     √ 

5.  Kelancaran bercerita     √ 

Skor 

 Kritik dan Saran : 

Disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi (sesuaikan di RPP) dan 
aspek penilaian disesuaikan aspek penilaian di BAB II 

 

Makassar,23  Maret 2022 

 Validator 2 

 

Dr. Haslinda, S.Pd., M. Pd 
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LEMBAR VALIDASI OBSERVASI TERHADAP AKTIVITAS SISWA 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

Nama Validator 2: Dr. Haslinda, S.Pd., M. Pd 

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar 

Petunjuk: 

1. Mohon berilah tanda centang(√) pada indikator SB=sangat baik, B=baik, 

K=kurang dan SK=sangat kurang,berdasarkan penilaian Bapak/Ibu terkait lembar 

observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan lembar observasi 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

 
 
No 

Aspek 
yang 

dinilai 

 
Kriteria 

Penilaian  
Saran     SB    B     K SK 

A. Format 1. Lembar observasi mudah 
dipahami 

√     

2. Petunjuk pengisian 
lembar observasi 
dinyatakan dengan 
jelas 

√     

3. Alternatif pengisian 
lembar observasi 
mudah dipahami 

√     

B Isi 4. Secara umum mencakup 
keseluruhan kegiatan 
pembelajaran 

√     

5. Kriteria kegiatan yang 
diamati dinyatakan 
dengan jelas 

√     

6. Aktivitas siswa termuat 
dalam RPP 

√     

7. Aktivitas siswa tergambar 
pada lembar observasi 

√     

C Penggunaan 
 

Bahasa 

8. Bahasa mudah dipahami √     

9. Sesuai dengan pedoman 
umum ejaan bahasa 
Indonesia (PUEBI) 

√     
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Kesimpulan: 

1. Layak digunakan dengan direvisi langkah-langkah pembelajaran media 
Audio Visual 

Makassar,23  Maret 2022 

 Validator 2 

 

Dr. Haslinda, S.Pd., M. Pd  
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LEMBAR VALIDASI OBSERVASI TERHADAP AKTIVITAS SISWA 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

Nama Validator 2: Dr. Haslinda, S.Pd., M. Pd 

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

Petunjuk: 

1. Mohon berilah tanda centang(√) pada indikator SB=sangat baik, B=baik, 

K=kurang dan SK=sangat kurang,berdasarkan penilaian Bapak/Ibu terkait lembar 

observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Mohon berilah saran terkait hal yang menjadi kekurangan lembar observasi 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

 
 
No 

Aspek 
yang 

dinilai 

 
Kriteria 

Penilaian  
Saran  

SB 
 
B 

 
K 

 
SK 

A. Format 1. Lembar observasi mudah 
dipahami 

√     

2. Petunjuk pengisian lembar 
observasi dinyatakan 
dengan jelas 

√     

3. Alternatif pengisian lembar 
observasi mudah dipahami 

√     

B Isi 4. Secara umum mencakup 
keseluruhan kegiatan 
pembelajaran 

√     

5. Kriteria kegiatan yang diamati 
dinyatakan dengan jelas 

√     

6. Aktivitas siswa termuat 
dalam RPP 

√     

7. Aktivitas siswa tergambar 
pada lembar observasi 

√     

C Penggunaan 
 

Bahasa 

8. Bahasa mudah dipahami √     

9. Sesuai dengan pedoman 
umum ejaan bahasa 
Indonesia (PUEBI) 

√     
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Kesimpulan: 
 
1.Layak digunakan dengan revisi antara lain: 

a.sesuaikan silabus atau Fase Model DLTA 

b.Keaktifan siswa dalam pemanfaatan media Audio Visual 

 
Makassar,23  Maret 2022 

 Validator 2 

 

Dr. Haslinda, S.Pd., M. Pd 

 

 

 

 

 

 

 

  



166 
 

 
 

LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL DLTA  

BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL BAGI SISWA  

DI KELAS EKSPERIMEN 

A. Petunjuk 

Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan tanda 
ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu 

B. Skala penilaian 

1 = tidak sesuai 

2 = cukup sesuai 

3 = sesuai 

4 = sangat sesuai 

Pertemuan  : 

Hari/ tanggal : 

 
No 

 
Deskripsi aktivitas siswa 

Keterlaksanaan Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri menerima 
pelajaran 

√     √ 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
saat penyampaian materi 

√     √ 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru √     √ 

4. Siswa mengikuti langkah-langkah 
pembelajaran dengan baik sesuai 
dengan model DLTA Berbantuan media 
Audio visual Berbasis cerita budaya 
lokal 

√     √ 

5. Siswa mengerjakan soal evaluasi √     √ 

6. Siswa menyelesaikan pembelajaran 
dengan tertib dan tenang 

√     √ 

 Jumlah       

 Rata-rata       

Pedoman penilaian:        

Mengetahui 

                                                                          Guru Kelas IVA             

Nilai =  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 X 100       

 M. MUZAKKAR. S. SS., S.Pd 
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DESKRIPTOR PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL DLTA 

BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL BAGI SISWA DI KELAS EKSPERIMEN 

 

1. Siswa mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa datang tepat waktu 

b. Siswa duduk dengan tenang, tertib, dan rapi 

c. Siswa menyiapkan alat tulis 

d. Siswa siap secara fisik dan mental untuk megikuti pembelajaran 

Skor Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat dekriptor tampak 

 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru saat menyiapkan materi 
Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 
a. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

b. Siswa memerhatikan guru pada saat menyampaikan materi 

c. Siswa mencatat hal-hal penting yang disampaikan guru 

d. Siswa tidak melakukan aktivitas selain menjdengarkan 

Skor Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat dekriptor tampak 

 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

b. Siswa aktif dan antusias dalam menjawab pertanyaan 

c. Siswa mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dipahami 

d. Siswa menyampaikan pendapat atau jawaban dengan bahasa yang santun 

Skor Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat dekriptor tampak 

4. Siswa mengikutii Langkah-langkah pembelajaran dengan baik sesuai dengan 

model DLTA Berbantuan media Audio visual Berbasis cerita budaya lokal 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 
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a. Siswa duduk berkelompok sesuai dengan yang sudah dibagi guru 

b. Siswa mendengarkan dan menyaksikan dongeng yang diputarkan di lcd 

c. Siswa mendiskusikan dengan temannya tentang dongeng yang didengarkan 

d. Siswa mengamati kelompok lain yang menceritakan kembali isi dongeng yang 

diketahui 

Skor Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat dekriptor tampak 

 

5. Siswa mengerjakan soal evaluasi  

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa mengerjakan soal sesuai dengan arahan yang diberikan oleh guru 

b. Siswa mengerjakan soal dengan tenang dan tertib 

c. Siswa tidak mencontek pekerjaan teman 

d. Siswa menyelesaiakan soal dengan tepat waktu 

Skor Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat dekriptor tampak 

6. Siswa menyelesaikan pembelajaran dengan tertib dan tenang 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran 

b. Siswa bertanya mengenai materi yang belum dipahami 

c. Siswa mengikutii evaluasi pembelajaran dengan tertib dan tenang 

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenaii materi pertemuan selanjutnya 

Skor Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat dekriptor tampak 
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LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL DLTA TANPA BERBANTUAN 
MEDIA AUDIO VISUAL BAGI SISWA DI KELAS KONTROL 

A. Petunjuk 

Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan tanda 
ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu 

B. Skala penilaian 

1 = tidak sesuai 

2 = cukup sesuai 

3 = sesuai 

4 = sangat sesuai 

Pertemuan  : 

Hari/ tanggal : 

 
No 

 
Deskripsi aktivitas siswa 

Keterlaksanaan Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri menerima 
pelajaran 

√     √ 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru saat 
penyampaian materi 

√     √ 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru √     √ 

4. Siswa mengikuti langkah-langkah 
pembelajaran dengan baik sesuai dengan 
model DLTA tanpa Berbantuan media Audio 
visual Berbasis cerita budaya lokal 

√     √ 

5. Siswa mengerjakan soal evaluasi √     √ 

6. Siswa menyelesaikan pembelajaran dengan 
tertib dan tenang 

√     √ 

 Jumlah √     √ 

 Rata-rata √     √ 

Pedoman penilaian:        

Mengetahui 

                                                                          Guru Kelas IVB           

Nilai =  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 X 100       

INDRA JAYA, S. Pd 
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DESKRIPTOR PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN DESKRIPTOR 

PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL DLTA TANPA 

BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL BAGI SISWA DI KELAS KONTROL 

1. Siswa mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa datang tepat waktu 

b. Siswa duduk dengan tenang, tertib, dan rapi 

c. Siswa menyiapkan alat tulis 

d. Siswa siap secara fisik dan mental untuk megikuti pembelajaran 

Skor Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat dekriptor tampak 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru saat menyiapkan materi 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

b. Siswa memerhatikan guru pada saat menyempaikan materi 

c. Siswa mencatat hal-hal penting yang disampaikan guru 

d. Siswa tidak melakukan aktivitas selain menjelaskan 

Skor Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat dekriptor tampak 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

b. Siswa aktif dan antusias dalam menjawab pertanyaan 

c. Siswa mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dipahami 

d. Siswa menyampaikan pendapat atau jawaban dengan bahasa yang 

santun 

Skor Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat dekriptor tampak 

 

4. Siswa mengikutii Langkah-langkah pembelajaran dengan baik sesuai dengan 
model DLTA Tanpa Berbantuan media Audio visual Berbasis cerita budaya lokal 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 
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a. Siswa duduk berkelompok sesuai dengan yang sudah dibagi guru 

b. Siswa mendengarkan dongeng yang dibacakan guru 

c. Siswa mendiskusikan dengan temannya tentang dongeng yang didengarkan 

d. Siswa mengamati kelompok lain yang menceritakan kembali isi dongeng yang 

diketahui 

Skor Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat dekriptor tampak 

5. Siswa mengerjakan soal evaluasi  

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa mengerjakan soal sesuai dengan arahan yang diberikan oleh guru 

b. Siswa mengerjakan soal dengan tenang dan tertib 

c. Siswa tidak mencontek pekerjaan teman 

d. Siswa menyelesaiakan soal dengan tepat waktu 

Skor Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat dekriptor tampak 

 

6. Siswa menyelesaikan pembelajaran dengan tertib dan tenang 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran 

b. Siswa bertanya mengenai materi yang belum dipahami 

c. Siswa mengikutii evaluasi pembelajaran dengan tertib dan tenang 

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenaii materi pertemuan 

selanjutnya 

Skor Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat dekriptor tampak 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELOMPOK EKSPERIMENT DALAM 

KEGIATAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MODEL DLTA BERBANTUAN 

MEDIA AUDIO VISUAL 

Judul Penelitian : Perbandingan Model Dlta Berbantuan Media Audio Visual dan 
Model Dlta Tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita 
Budaya Lokal Terhadap Kemampuan Menyimak dan Bercerita 
Siswa Kelas Iv SD Gugus II Kecamatan Tamalate 

Satuan Pendidikan :  SD Inpres Mallengkeri Bertingkat 1 
Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 
Peneliti :  A. Nurdawani 
Observer :  

A. Petunjuk 
2. Kami mohon, kiranya bapak/Ibu memberikan penilaian pengamatan aktivitas 

siswa. 
3. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan 

tanda ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu. 
B. Skala penilaian 

1 = tidak sesuai    4 = sangat sesuai 
2 = cukup sesuai     
3 = sesuai 

Pertemuan  : 

Hari/ tanggal : 

 

 
NO 

 
KRITERIA 

  
KETERLAKSANAAN 

 
PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 

1.  Memberikan salam √     √ 

2.  Melakukan presensi dan 
menanyakan kabar  

√     √ 

3.  Menyampaikan indikator dan 
tujuan pembelajaran 

√     √ 

4.  Menyampaikan materi dengan 
jelas  

√     √ 

5.  Memutarkan video dari materi 
yang sudah dijelaskan 

√     √ 

6.  Memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk menyimak 
dan mengajukan pertanyaan 
sesuai materi 

√     √ 

7.  Memberikan lembar kerja dan 
menjelaskan Langkah 
pengerjaannya 

√     √ 

8.  Menyuruh salah satu siswa 
membacakan hasil kerjanya 

√     √ 
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9.  Membimbing siswa 
mengerjakan lembar kerja yang 
sudah diberikan guru 

√     √ 

10.  Memberikan penjelasan 
Kembali jika terdapat siswa 
yang belum memahami materi 

√     √ 

11.  Menyampaikan materi 
pengertian fiksi dan dongeng 

√     √ 

12.  Menjelaskan penerapan model 
DLTA Berbantuan media Audio 
visual 

√     √ 

13.  Membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok dan 
Membagikan lembar materi 
dongeng  

√     √ 

14.  Membimbing siswa menulis dan 
membacakan kembali hasil 
simakannya sesuai dengan 
pemahamannya sendiri  

√     √ 

15.  Membimbing siswa 
mengomentari hasil simakan 
kelompok lain 

√     √ 

16.  Menyimpulkan materi dan 
melakukan tanya jawab tentang 
pembelajaran pada pertemuan 
tersebut 

√     √ 

 Jumlah skor  

 presentase  

Pedoman penilaian:        

Mengetahui 

                                                                          Guru Kelas IVA             

Nilai =  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 X 100       

 M. MUZAKKAR. S. SS., S.Pd 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU KELOMPOK 
KONTROL DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN MODEL DLTA TANPA BERBANTUAN MEDIA 
AUDIO VISUAL 

Judul Penelitian : Perbandingan Model Dlta Berbantuan Media Audio Visual dan 
Model Dlta Tanpa Berbantuan Media Audio Visual Berbasis Cerita 
Budaya Lokal Terhadap Kemampuan Menyimak dan Bercerita 
Siswa Kelas Iv SD Gugus II Kecamatan Tamalate 

Satuan Pendidikan :  SD Inpres Mallengkeri Bertingkat 1 
Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 
Peneliti :  A. Nurdawani 
Observer :  
A. Petunjuk 
1. Kami mohon, kiranya bapak/Ibu memberikan penilaian pengamatan aktivitas siswa. 
2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/Ibu memberikan 

tanda ceklist (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/Ibu. 
B. Skala penilaian 

1 = tidak sesuai    4 = sangat sesuai 
2 = cukup sesuai     
4 = sesuai 

Pertemuan  : 

Hari/ tanggal : 

 

 
NO 

 
KRITERIA 

KETERLAKSANAAN PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 

1.  Memberikan salam √     √ 

2.  Melakukan presensi dan menanyakan 
kabar  

√     √ 

3.  Menyampaikan indikator dan tujuan 
pembelajaran 

√     √ 

4.  Menyampaikan materi dengan jelas  √     √ 

5.  Memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk menyimak dan 
mengajukan pertanyaan sesuai materi 

√     √ 

6.  Memberikan lembar kerja dan 
menjelaskan Langkah pengerjaannya 

√     √ 

7.  Menyuruh salah satu siswa 
membacakan hasil kerjanya 

√     √ 

8.  Membimbing siswa mengerjakan 
lembar kerja yang sudah diberikan 
guru 

√     √ 

9.  Menyampaikan materi pengertian fiksi 
dan dongeng 

√     √ 

10.  Menjelaskan penerapan model DLTA 
tanpa berbantuan media audio visual  

√     √ 
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11.  Membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok dan Membagikan lembar 
materi dongeng  

√     √ 

12.  Membimbing siswa menulis dan 
membacakan kembali hasil 
simakannya sesuai dengan 
pemahamannya sendiri  

√     √ 

13.  Membimbing siswa mengomentari 
hasil simakan kelompok lain 

√     √ 

14.  Menyimpulkan materi dan melakukan 
tanya jawab tentang pembelajaran 
pada pertemuan tersebut 

√     √ 

 Jumlah skor   

 presentase   

Pedoman penilaian:        

Mengetahui 

                                                                          Guru Kelas IVB           

Nilai =  
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 X 100       

INDRA JAYA, S. Pd 
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HASIL VALIDASI 
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1. HASIL VALIDASI RPP 

 
NO  

 
ASPEK YANG DINILAI 

VALIDATOR  
KETERANGAN 

1 2 

 
1. 

Format RPP 
c. Format jelas sehingga memudahkan 

penilaian 

 
4 

 
4 

 
D 

d. Format sesuai dengan kurikulum 2013 4 4 D 

 
2. 

Isi RPP 
h. Identitas RPP lengkap dirumuskan secara 

jelas 

4 4 D 

i. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan 

indikator 

4 4 D 

j. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara 

jelas 

4 4 D 

k. Pemilihan materi dirumuskan secara garis 

besar 

4 4 D 

l. Pendekatan, strategi, model, dan metode 

pembelajaran dirumuskan secara jelas 

4 4 D 

m. Kegiatan pembelajaran dirumuskan secara 
sistematis dan disesuaikan metode dan 
media yang digunakan. 

3 4 D 

n. Penilaian, sumber, dan media pembelajaran 
dirumuskan secara jelas 

4 4 D 

3. Penggunaan Bahasa 
c. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

oleh pembaca 

 
4 

 
4 

D 

d. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 
aturan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan 
Bahasa Indoenesia) 

4 4 D 

4. Waktu 
c. Kesesuaian alokasi yang digunakan 

3 4 D 

d. Rincian waktu untuk setiap tahap 
pembelajaran 

4 4 D 

 

 
 

Tabulasi Penilaian dari Ahli 

Validator I 
 

Tidak Relevan 
Skor (1-2) 

 

Relevan 
Skor (3-4) 

 Tidak Relevan 0 0 
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VALIDATOR II 

Skor (1-2) 

Relevan 
Skor (3-4) 

0 13 
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2.2 HASIL VALIDASI MEDIA PEMBELAJARAN 

 
NO 

 
ASPEK YANG DINILAI 

VALIDATOR 
 

KETERANGAN 

1 2  
D 

A.  Pewarnaan   

1. Kombinasi warna menarik  4 4 D 

2. Kesesuaian dari penyajian gambar 
dan materi yang dibahas 

3 4 D 

B. Pemakaian kata dan bahasa   

3 Menggunakan bahasa Indonesia yang 
sesuai dengan Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD) 

4 4 D 

4 Kesesuaian bahasa dengan tingkat 
berpikir siswa 

4 4 D 

5 Kesantunan penggunaan bahasa  4 4 D 

6 Ketepatan dialog/teks dengan 
cerita/materi 

4 4 D 

C Tampilan Pada Layar   

7 Desain gambar memberikan kesan 
positif sehingga mampu menarik minat 
belajar. 

4 4 D 

8 Tipe huruf yang digunakan terlihat 
jelas dan terbaca 

 
4 

 
4 

 
D 

9 Kesesuaian warna tampilan dan back 
ground 

3 4 D 

D. Penyajian    

10 Penyajian media video mendukung 
siswa untuk terlibat dalam 
pembelajaran. 

 
4 

 
4 

D 

11 Penyajian media video dilakukan 
secara runtut 

4 3 D 

12 Penyajian gambar menarik  4 4 D 

E Animasi dan suara   

13 Animasi/video berhubungan dengan 
materi  

4 4 D 

14 Suara video yang digunakan jelas 4 4 D 

15 Antara animasi/video dengan suara 
sesuai.  

4 4 D 
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Tabulasi Penilaian dari Ahli 

Validator I 
 

Tidak Relevan 
Skor (1-2) 

 

Relevan 
Skor (3-4) 

 
 

VALIDATOR II 

Tidak Relevan 
Skor (1-2) 

0 0 

Relevan 
Skor (3-4) 

0 15 
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2.3 HASIL VALIDASI INSTRUMEN KEMAMPUAN MENYIMAK 

No Aspek yang 

dinilai 

 

Kriteria 

Validator  

Keterangan 
   1     2 

 
1. 

 
Indikator 
Soal 

4. Kesesuaian dengan indikator 4 4 D 

5. Kesesuaian dengan level 
 
Kognitif 

4 4 D 

6. Kesesuaian dengan butir soal 4 4 D 

 
 

2. 

 
 
Bahasa 

4. Penggunaan bahasa     
sesuai 

 
Dengan Pedoman Umum Ejaan 
 
Bahasa Indonesia (PUEBI) 

4 4 D 

5. Bahasa yang digunakan 
Komunikatif 

 3  4 D 

6. Mudah dipahami 4 4 D 

 
 

3. 

 
 
Tingkat 
kesulitan 

4. Bervariasi sesuai dengan level 
Kognitif 

4 4 D 

5. Kesesuaian dengan alokasi 
Waktu 

4 4 D 

6. Kesesuain dengan pengalaman 
sehari-hari siswa 

4 4 D 

   4. Alokasi 
Waktu 

1. Alokasi waktu yang digunakan 
Sesuai dengan jumlah dan 
kesulitan soal 

 

4 

 

4 

 

D 

 

 

 
 

Tabulasi Penilaian dari Ahli 

Validator I 
 

Tidak Relevan 
Skor (1-2) 

 

Relevan 
Skor (3-4) 

 
 

VALIDATOR II 

Tidak Relevan 
Skor (1-2) 

0 0 

Relevan 
Skor (3-4) 

0 10 
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2.3 HASIL VALIDASI PENGAMATAN SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN BERBICARA 

 

 
No 

Aspek 
yang 

dinilai 

 
Kritea 

Validator Keterangan 
     

1 
 

   2 

1. . Format 4. Lembar observasi mudah 
dipahami 

4 4 D 

5. Petunjuk pengisian lembar 
observasi dinyatakan dengan 
jelas 

 

4 

 

4 

 

D 

6. Alternatif pengisian lembar 
observasi mudah dipahami 

4 4 D 

2.  Isi 5. Secara umum mencakup 
keseluruhan kegiatan 
pembelajaran 

4 4 D 

6. Kriteria kegiatan yang diamati 
dinyatakan dengan jelas 

 4  4 D 

7. Aktivitas siswa termuat dalam 
RPP 

4 4 D 

8. Aktivitas siswa tergambar pada 
lembar observasi 

4 4 D 

3.  Penggunaan 
Bahasa 

3. Bahasa mudah dipahamI Sesuai 
dengan pedoman umum ejaan 
bahasa Indonesia (PUEBI) 

 

4 

 

4 

 

D 

 

 
 

Tabulasi Penilaian dari Ahli 

Validator I 
 

Tidak Relevan 
Skor (1-2) 

 

Relevan 
Skor (3-4) 

 
 

VALIDATOR II 

Tidak Relevan 
Skor (1-2) 

0 0 

Relevan 
Skor (3-4) 

0 8 
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HASIL PENGOLAHAN DATA KELAS 

EKSPERIMEN 
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DATA KEMAMPUAN MENYIMAK DAN KEMAMPUAN BERCERITA SISWA KELAS 
IV A  

SDI MALLENGKERI BERTINGKAT 1 

  
SUBJEK 

NILAI PRETEST NILAI POSTEST 

NO KEMAMPUAN 
MENYIMAK 

KEMAMPUAN 
BERCERITA 

KEMAMPUAN 
MENYIMAK 

KEMAMPUAN 
BERCERITA 

1. AA.1 54 55 90 100 
2. AA.2 63 65 90 85 
3. AA.3 54 45 76 95 
4.. AA.4 46 55 87 75 
5. AA.5 54 55 87 90 
6. AA.6 50 50 87 95 
7. AA.7 58 65 100 100 
8. AA.8 58 70 96 100 
9. AA.9 67 65 89 90 
10. AA.10 63 60 85 90 

11. AA.11 46 60 80 75 
12. AA.12 46 60 90 85 
13. AA.13 58 60 84 85 
14.. AA.14 67 55 94 95 

15. AA.15 54 55 84 85 
16. AA.16 54 65 84 75 
17. AA.17 75 70 96 100 
18. AA.18 67 60 92 95 
19. AA.19 71 65 97 100 
20. AA.20 46 60 94 95 
21. AA.21 71 70 100 100 
22. AA.22 67 65 94 90 
23. AA.23 58 55 100 100 
24. AA.24 58 60 85 85 
25. AA.25 63 60 93 85 
26. AA.26 63 50 90 80 
27. AA.27 63 55 92 85 
28. AA.28 63 65 92 90 
29. AA.29 71 65 97 90 
30 AA.30 58 55 88 85 
31. AA.31 67 60 92 90 
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REKAPITULASI NILAI PRETEST KEMAMPUAN MENYIMAK KELAS A 

SDI MALLENGKERI BERTINGKAT 1 

 
N0. 

 
NAMA 
SISWA 

SKOR ITEM 
 

 
JUMLAH 

 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  AA.1 5 5 5 0 5 5 2 27 54 

2.  AA.2 5 5 5 0 5 5 6,5 31,5 63 

3.  AA.3 0 5 5 5 5 5 2 27 54 

4.  AA.4 5 5 0 0 5 5 3 23 46 

5.  AA.5 5 5 5 0 5 5 2 27 54 

6.  AA.6 5 5 0 0 5 5 5 25 50 

7.  AA.7 5 0 5 5 5 5 4 29 58 

8.  AA.8 5 5 5 5 5 0 4 29 58 

9.  AA.9 5 5 5 5 5 5 3,5 33,5 67 

10.  AA.10 5 5 5 5 5 5 1,5 31,5 63 

11.  AA.11 5 5 5 5 5 5 3 23 46 

12.  AA.12 5 5 5 0 5 0 3 23 46 

13.  AA.13 5 5 5 0 5 5 4 29 58 

14.  AA.14 5 5 5 5 5 5 3,5 33,5 67 

15.  AA.15 5 5 0 5 5 5 2 27 54 

16.  AA.16 5 5 5 5 5 0 2 27 54 

17.  AA.17 5 5 5 5 5 5 7,5 37,5 75 

18.  AA.18 5 5 5 5 5 5 3,5 33,5 67 

19.  AA.19 5 5 5 5 5 5 5,5 35,5 71 

20.  AA.20 5 5 5 0 5 0 3 23 46 

21.  AA.21 5 5 5 5 5 5 5,5 35,5 71 

22.  AA.22 5 5 5 5 5 5 3,5 33,5 67 

23.  AA.23 5 5 5 5 5 0 4 29 58 

24.  AA.24 5 5 5 0 5 5 4 29 58 

25.  AA.25 5 5 5 5 0 5 6,5 31,5 63 

26.  AA.26 5 5 5 5 5 0 6,5 31,5 63 

27.  AA.27 5 5 5 5 5 5 1,5 31,5 63 

28.  AA.28 5 5 5 5 5 5 1,5 311,5 63 

29.  AA.29 5 5 5 5 5 5 5,5 35,5 71 

30.  AA.30 5 5 5 5 0 5 4 29 58 

31.  AA.31 5 5 5 5 5 5 3,5 33,5 67 
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REKAPITULASI NILAI POSTEST KEMAMPUAN MENYIMAK KELAS A 

SDI MALLENGKERI BERTINGKAT 1 

 
N0. 

 
NAMA SISWA 

SKOR ITEM 
 

 
JUMLAH 

 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7  

1. AA.1 5 5 5 5 5 5 15 45 90 

2. AA.2 5 5 5 5 5 5 14 44 90 

3. AA.3 5 5 5 5 5 5 8 38 76 

 4.. AA.4 5 5 0 5 5 5 18,5 43,5 87 

5. AA.5 5 5 0 5 5 5 18,5 43.5 87 

6. AA.6 5 5 5 5 5 5 13,5 43,5 87 

7. AA.7 5 5 5 5 5 5 20 50 100 

8. AA.8 5 5 5 5 5 5 18 48 96 

9. AA.9 5 5 5 5 5 5 14,5 44,5 89 

10. AA.10 5 5 5 5 5 5 12,5 42,5 85 

11. AA.11 5 5 5 5 5 5 10 40 80 

12. AA.12 5 5 5 5 5 5 15 45 90 

13. AA.13 5 5 5 5 5 5 12 42 84 

14.. AA.14 5 5 5 5 5 5 17 47 94 

15. AA.15 5 5 5 5 5 5 12 42 84 

16. AA.16 5 5 5 5 5 5 12 42 84 

17. AA.17 5 5 5 5 5 5 18 48 96 

18. AA.18 5 5 5 5 5 5 16 46 92 

19. AA.19 5 5 5 5 5 5 18,5 48,5 97 

20. AA.20 5 5 5 5 5 5 17 47 94 

21. AA.21 5 5 5 5 5 5 20 50 100 

22. AA.22 5 5 5 5 5 5 17 47 94 

23. AA.23 5 5 5 5 5 5 20 50 100 

24. AA.24 5 5 5 5 5 5 12,5 42,5 85 

25. AA.25 5 5 5 5 5 5 16,5 46,5 93 

26. AA.26 5 5 5 5 5 5 15 45 90 

27. AA.27 5 5 5 5 5 5 16 46 92 

28. AA.28 5 5 5 5 5 5 16 46 92 

29. AA.29 5 5 5 5 5 5 18,5 48,5 97 

30 AA.30 5 5 5 5 5 5 14 44 88 

31. AA.31 5 5 5 5 5 5 16 46 92 
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REKAPITULASI NILAI PRETEST KEMAMPUAN BERCERITA KELAS A 

SDI MALLENGKERI BERTINGKAT 1 

NAMA  

SISWA 

 
DESKRIPSI PENILAIAN 

 

 
 

TOTAL 

 
 
SKOR 

1 2 3 4 5  

AA.1     3 2 2 2 2 11 55 

AA.2 3 3 3 2 2 13 65 

AA.3 2 2 2 1 2 9 45 

AA.4 2 3 2 2 2 11 55 

AA.5 2 2 2 2 2 11 55 

AA.6 2 2 2 2 2 10 50 

AA.7 3 3 2 2 3 13 65 

AA.8 3 3 2 3 3 14 70 

AA.9 3 3 2 3 2 13 65 

AA.10 3 3 2 2 2 12 60 

AA.11 3 3 2 2 2 12 60 

AA.12 2 3 2 2 3 12 60 

AA.13 3 3 2 2 2 12 60 

AA.14 2 3 2 2 2 11 55 

AA.15 2 3 2 2 2 11 55 

AA.16 3 3 3 2 2 13 65 

AA.17 3 3 2 3 3 14 70 

AA.18 3 2 3 2 2 12 60 

AA.19 3 3 3 2 2 13 65 

AA.20 3 3 2 3 2 12 60 

AA.21 3 3 3 2 3 14 70 

AA.22 3 2 3 2 2 13 65 

AA.23 3 2 2 2 2 11 55 

AA.24 3 3 2 2 2 12 60 

AA.25 3 2 3 2 2 12 60 

AA.26 2 2 2 2 2 10 50 

AA.27 2 2 2 2 3 11 55 

AA.28 3 3 2 3 2 13 65 

AA.29 3 3 2 2 3 13 65 

AA.30 3 2 2 2 2 11 55 

AA.31 3 3 2 2 2 12 60 
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REKAPITULASI NILAI P0STTEST KEMAMPUAN BERCERITA KELAS A 

SDI MALLENGKERI BERTINGKAT 1 

 
NAMA 

SISWA 

 
DESKRIPSI PENILAIAN 

 

 
 

TOTAL 

 
 

SKOR 

1 2 3 4 
 

5  

AA.1 4 4 4 4 4 20 100 

AA.2 4 3 3 3 4 17 85 

AA.3 4 4 4 4 3 19 95 

AA.4 3 4 3 2 3 15 75 

AA.5 4 3 3 4 4 18 90 

AA.6 4 4 3 4 4 19 95 

AA.7 4 4 4 4 4 20 100 

AA.8 4 4 4 4 4 20 100 

AA.9 4 4 3 3 4 18 90 

AA.10 4 3 3 4 4 18 90 

AA.11 3 3 3 3 3 15 75 

AA.12 4 4 3 3 3 17 85 

AA.13 4 4 3 3 3 17 85 

AA.14 4 3 4 4 4 19 95 

AA.15 4 4 3 3 3 17 85 

AA.16 3 3 3 3 3 15 75 

AA.17 4 4 4 4 4 20 100 

AA.18 4 4 4 3 4 19 95 

AA.19 4 4 4 4 4 20 100 

AA.20 4 4 3 4 4 19 95 

AA.21 4 4 4 4 4 20 100 

AA.22 4 3 4 3 4 18 90 

AA.23 4 4 4 4 4 20 100 

AA.24 4 4 3 3 3 17 85 

AA.25 4 4 3 3 3 17 85 

AA.26 4 3 3 3 3 16 80 

AA.27 4 4 3 3 3 17 85 

AA.28 4 4 4 3 3 18 90 

AA.29 4 4 3 3 4 18 90 

AA.30 4 4 3 3 3 17 85 

AA.31 4 3 3 4 4 18 90 
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HASIL PENGOLAHAN DATA KELAS 

KONTROL 
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DATA KEMAMPUAN MENYIMAK DAN KEMAMPUAN BERCERITA SISWA KELAS 

IV B 

SDI MALLENGKERI BERTINGKAT 1 

 

 
SUBJECK 

NILAI PRETEST NILAI POSTEST 

KEMAMPUAN 
MENYIMAK 

KEMAMPUAN 
BERCERITA 

KEMAMPUAN 
MENYIMAK 

KEMAMPUAN 
BERCERITA 

BB.1 71 60 85 80 

BB.2 67 55 84 80 

BB.3 54 55 76 70 

BB.4 63 55 79 75 

BB.5 50 50 74 70 

BB.6 46 45 68 65 

BB.7 71 70 76 90 

BB.8 50 55 74 70 

BB.9 68 65 80 85 

BB.10 54 60 68 75 

BB.11 64 60 68 80 

BB.12 54 60 68 75 

BB.13 67 60 79 80 

BB.14 54 55 74 75 

BB.15 54 50 79 80 

BB.16 54 50 87 70 

BB.17 55 50 77 70 

BB.18 58 65 69 80 

BB.19 55 65 74 85 

BB.20 58 50 74 70 

BB.21 67 65 75 85 

BB.22 58 65 74 80 

BB.23 68 60 78 85 

BB.24 58 65 83 85 

BB.25 63 50 74 70 

BB.26 67 60 92 80 

BB.27 63 55 83 95 

BB.28 71 55 87 90 

BB.29 63 60 78 75 

BB.30 75 75 96 95 

BB.31 63 70 78 85 
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REKAPITULASI NILAI PRETEST KEMAMPUAN MENYIMAK KELAS B 

SDI MALLENGKERI BERTINGKAT 1 

N0. NAMA 

SISWA 

SKOR ITEM JUMLAH TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 

1. BB.1 5 5 5 5 5 5 5,5 35,5 71 
2. BB.2 5 5 5 5 5 5 3,5 33,5 67 
3. BB.3 5 5 0 0 0 5 2 17 54 
4.. BB.4 5 5 5 5 5 5 1,5 31,5 63 
5. BB.5 5 0 0 5 5 5 5 25 50 
6. BB.6 5 0 5 0 5 5 3 23 46 
7. BB.7 5 5 5 5 5 5 5,5 35,5 71 
8. BB.8 5 5 0 5 5 0 5 25 50 
9. BB.9 5 5 5 0 5 5 9 34 68 
10. BB.10 5 0 0 5 5 5 7 27 54 

11. BB.11 5 5 5 5 5 5 2 32 64 
12. BB.12 5 5 5 0 0 0 2 17 54 
13. BB.13 5 5 5 5 5 5 3,5 33,5 67 
14.. BB.14 5 5 0 5 5 5 2 27 54 
15. BB.15 5 5 0  5 5 5 2 27 54 
16. BB.16 5 5 5 5 5 0 2 27 54 
17. BB.17 5 5 0 5 5 5 2,5 27,5 55 
18. BB.18 5 5 5 5 5 4 0 29 58 
19. BB.19 5 5 0 5 5 5 2,5 27,5 55 
20. BB.20 5 0 5 5 5 5 4 29 58 
21. BB.21 5 5 5 5 5 5 3,5 33,5 67 
22. BB.22 5 5 0 5 5 5 4 29 58 
23. BB.23 5 5 5 5 5 5 4 34 68 
24. BB.24 5 5 0 5 5 5 4 29 58 
25. BB.25 5 5 5 5 5 5 3 33 63 
26. BB.26 5 5 5 5 5 0 8,5 33,5 67 
27. BB.27 5 5 5 5 5 5 1,5 31,5 63 
28. BB.28 5 5 5 5 5 0 10,5 35,5 71 
29. BB.29 5 5 5 5 5 5 6,5 31,5 63 
30 BB.30 5 5 5 5 5 5 7,5 37,5 75 
31. BB.31 5 5 5 5 5 5 1,5 31,5 63 
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REKAPITULASI NILAI POSTEST KEMAMPUAN MENYIMAK KELAS B 

SDI MALLENGKERI BERTINGKAT 1 

 
N0. 

 
NAMA SISWA 

SKOR ITEM 
 

 
JUMLAH 

 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 
1. BB.1 5 5 5 5 5 5 12,5 42,5 85 
2. BB.2 5 5 5 5 5 5 12 42 84 
3. BB.3 5 5 5 5 5 5 8 38 76 
4.. BB.4 5 5 5 5 5 5 9,5 39,5 79 
5. BB.5 5 5 5 5 5 5 7 37 74 
6. BB.6 5 5 5 5 5 5 4 34 68 
7. BB.7 5 5 5 5 5 5 8 38 76 
8. BB.8 5 5 5 5 5 5 7 37 74 
9. BB.9 5 5 5 5 5 5 10 40 80 
10. BB.10 5 0 0 5 5 5 14 34 68 

11. BB.11 5 5 5 5 5 5 4 34 68 
12. BB.12 5 5 5 5 5 5 4 34 68 
13. BB.13 5 5 5 5 5 5 9,5 39,5 79 
14.. BB.14 5 5 5 5 5 5 7 37 74 
15. BB.15 5 5 5 5 5 5 9,5 39,5 79 
16. BB.16 5 5 5 5 5 5 13,5 43,5 87 
17. BB.17 5 5 5 5 5 5 8,5 38,5 77 
18. BB.18 5 5 5 5 5 5 4,5 34,5 69 
19. BB.19 5 5 5 5 5 5 7 37 74 
20. BB.20 5 5 5 5 5 5 7 37 74 
21. BB.21 5 5 5 5 5 5 7,5 37,5 75 
22. BB.22 5 5 5 5 5 5 7 37 74 
23. BB.23 5 5 5 5 5 5 9 39 78 
24. BB.24 5 5 5 5 5 5 11,5 41,5 83 
25. BB.25 5 5 5 5 5 5 7 37 74 
26. BB.26 5 5 5 5 5 5 16 46 92 
27. BB.27 5 5 5 5 5 5 11,5 41,5 83 
28. BB.28 5 5 5 5 5 5 13,5 43,5 87 
29. BB.29 5 5 5 5 5 5 9 39 78 
30 BB.30 5 5 5 5 5 5 18 48 96 
31. BB.31 5 5 5 5 5 5 9 39 78 
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REKAPITULASI NILAI PRETEST KEMAMPUAN BERCERITA KELAS B 

SDI MALLENGKERI BERTINGKAT 1 

NAMA 

SISWA 

DESKRIPSI PENILAIAN   

SKOR 1 2 3 4 5 TOTAL 

BB.1 2 2 3 2 3 12 60 
BB.2 3 2 2 2 2 11 55 
BB.3 3 2 2 2 2 11 55 
BB.4 2 3 2 2 2 11 55 
BB.5 2 2 2 2 2 10 50 
BB.6 2 2 1 2 1 9 45 
BB.7 3 3 2 3 3 14 70 
BB.8 2 2 2 3 2 11 55 
BB.9 3 3 2 3 2 13 65 
BB.10 3 2 2 3 2 12 60 
BB.11 3 3 2 2 2 12 60 
BB.12 2 2 2 3 3 12 60 
BB.13 3 3 2 2 2 12 60 
BB.14 3 2 2 2 2 11 55 
BB.15 2 2 2 2 2 10 50 
BB.16 2 2 2 2 2 10 50 
BB.17 2 2 2 2 2 10 50 
BB.18 3 2 3 2 3 13 65 
BB.19 3 3 3 2 2 13 65 
BB.20 2 2 2 2 2 10 50 
BB.21 3 2 3 2 3 13 65 
BB.22 3 2 3 2 3 13 65 
BB.23 3 3 2 2 2 12 60 
BB.24 3 3 2 3 2 13 65 
BB.25 2 2 2 2 2 10 50 
BB.26 3 3 2 2 2 12 60 
BB.27 3 2 2 2 2 11 55 
BB.28 3 2 2 2 2 11 55 
BB.29 3 2 3 2 2 12 60 
BB.30 4 3 3 2 3 15 75 
BB.31 3 3 2 3 3 14 70 
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REKAPITULASI NILAI P0STTEST KEMAMPUAN BERCERITA KELAS B  

SDI MALLENGKERI BERTINGKAT 1 

NAMA 

SISWA 

DESKRIPSI PENILAIAN   

SKOR 1 2 3 4 5 TOTAL 

BB.1 4 3 3 3 3 16 80 
BB.2 4 3 3 3 3 16 80 
BB.3 3 3 3 2 3 14 70 
BB.4 3 3 3 3 3 15 75 
BB.5 3 3 3 2 3 14 70 
BB.6 3 2 3 2 3 13 65 
BB.7 4 4 3 3 4 18 90 
BB.8 3 3 3 2 3 14 70 
BB.9 4 3 3 3 4 17 85 

BB.10 4 3 3 2 3 15 75 
BB.11 4 3 3 3 3 16 80 
BB.12 3 3 3 3 3 15 75 
BB.13 4 3 3 3 3 16 80 
BB.14 3 3 3 3 3 15 75 
BB.15 3 4 3 3 3 16 80 
BB.16 3 3 3 2 3 14 70 
BB.17 3 3 3 2 3 14 70 
BB.18 4 3 3 3 3 16 80 
BB.19 4 4 3 3 3 17 85 
BB.20 3 3 3 2 3 14 70 
BB.21 4 3 3 3 4 17 85 
BB.22 3 3 3 3 3 16 80 
BB.23 3 3 3 2 3 17 85 
BB.24 4 3 3 3 4 17 85 
BB.25 4 3 3 2 2 14 70 
BB.26 4 3 3 3 3 16 80 
BB.27 4 4 4 3 4 19 95 
BB.28 4 4 3 3 4 18 90 
BB.29 3 3 3 3 3 15 75 
BB.30 4 4 4 3 4 19 95 
BB.31 4 3 4 3 3 17 85 
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(5) 

Output SPSS 
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1. Analisis Data Statistik Descriptif 

 

a. Kemampuan Menyimak 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Pretes Eksperimen 31 29 46 75 59.77 8.111 65.781 

Pretest Kontrol 31 29 46 75 60.74 7.380 54.465 

Postest Eksperimen 31 24 76 100 90.48 5.836 34.058 

Postest Kontrol 31 28 68 96 77.77 6.912 47.781 

Valid N (listwise) 31       

 

b. Kemampuan Bercerita 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Pretes Eksperimen 31 25 45 70 59.84 6.122 37.473 

Pretest Kontrol 31 30 45 75 58.55 7.094 50.323 

Postest Eksperimen 31 25 75 100 90.00 7.746 60.000 

Postest Kontrol 31 30 65 95 79.03 7.791 60.699 

Valid N (listwise) 31       

 

  



199 
 

199 
 

2. Analisis Statistic Inferensial 

A. Uji Prasyarat 

    1) Uji Normalitas 

           a. Menyimak 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest Eksperimen 
Menyimak 

.138 31 .136 .949 31 .146 

Pretes Kontrol Menyimak .137 31 .148 .956 31 .227 
Postest Eksperimen 
Menyimak 

.086 31 .200* .973 31 .619 

Postets Kontrol Menyimak .139 31 .130 .938 31 .072 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

      b. Bercerita 
 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest Eksperimen Bercerita .156 31 .054 .935 31 .059 
Pretest Kontrol Bercerita .143 31 .106 .951 31 .166 
Postest Eksperimen Bercerita .130 31 .194 .907 31 .011 
Postest Kontrol Bercerita .135 31 .160 .941 31 .089 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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2) Uji Homogenitas 

    a. Menyimak 
 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Kemampuan Menyimak Based on Mean .385 1 60 .538 

Based on Median .358 1 60 .552 

Based on Median and with 
adjusted df 

.358 1 56.676 .552 

Based on trimmed mean .358 1 60 .552 

 

     b. Bercerita 
 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Kemampuan Bercerita Based on Mean .018 1 60 .893 

Based on Median .000 1 60 1.000 

Based on Median and with 
adjusted df 

.000 1 59.914 1.000 

Based on trimmed mean .012 1 60 .912 

3) Uji Homogenitas matrix varian-kovarian/ Box M 
 

Box's Test of Equality of Covariance Matricesa 

Box's M 2.024 
F .650 
df1 3 
df2 648000.000 
Sig. .583 

 

Pada table ini digunakan untuk menguji asumsi manova yang mensyaratkan bahwa 

matrik/kovarian dan variable dependen adalah sama. Jika siknifikansi lebih dari Nilai 

α yaitu 0,05 maka data dikatakan memenuhi syarat untuk uji manova, pada hasil 

perhtungan diperoleh bahwa signifikansi data adalah 0,583 > 0,05 maka data 

dikatakan  

memenuhi syarat untuk uji manova 

 
4) Uji Multikolinieritas 
 
Uji multikolinieritas untuk manova digunakan untuk menguji apakah kedua variable 

terikat linier atau tidak. Pengujian menggunakan program SPSS dengan analiyze 

correlate bivariate. 
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Correlations 

 

Kemampuan 

menyimak 

kemampuan 

bercerita 

Kemampuan menyimak Pearson Correlation 1 .718** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 62 62 

kemampuan bercerita Pearson Correlation .718** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 62 62 

 

Uji multikolinieritas diperoleh nilai perarson correlation 0,718 < 0,8 dengan demikian 

tidak terjadi multikolinieritas maka dilanjutkan ke uji hipotesis. 
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B. Uji Hipotesis (Uji Manova) 
 

Multivariate Testsa 

Effect Value F 
Hypothesis 

df Error df Sig. 

Intercept            Pillai's Trace .995 5916.954b 2.000 59.000 .000 

Wilks' Lambda .005 5916.954b 2.000 59.000 .000 

Hotelling's Trace 200.575 5916.954b 2.000 59.000 .000 

Roy's Largest Root 200.575 5916.954b 2.000 59.000 .000 

model_ 
pembelajaran 

Pillai's Trace .516 31.436b 2.000 59.000 .000 

Wilks' Lambda .484 31.436b 2.000 59.000 .000 

Hotelling's Trace 1.066 31.436b 2.000 59.000 .000 

Roy's Largest Root 1.066 31.436b 2.000 59.000 .000 

a. Design: Intercept + model_pembelajaran 
b. Exact statistic 
 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 

Kemampuan_menyimak .385 1 60 .538 
Kemampuan_Bercerita .018 1 60 .893 

 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + model_pembelajaran 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model menyimak 2503.806a 1 2503.806 61.189 .000 

Bercerita 1864.516b 1 1864.516 30.895 .000 

Intercept menyimak 438817.032 1 438817.032 10723.948 .000 

Bercerita 442864.516 1 442864.516 7338.334 .000 

model_pembelajaran menyimak 2503.806 1 2503.806 61.189 .000 

Bercerita 1864.516 1 1864.516 30.895 .000 

Error menyimak 2455.161 60 40.919   
Bercerita 3620.968 60 60.349   

Total menyimak 443776.000 62    
Bercerita 448350.000 62    

Corrected Total menyimak 4958.968 61    
Bercerita 5485.484 61    

a. R Squared = .311 (Adjusted R Squared = .299) 
b. R Squared = .151 (Adjusted R Squared = .136) 
c. Computed using alpha = .05 
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(6) 

IZIN PENELITIAN 
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(7) 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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DOKUMENTASI PENELITI BERSAMA DENGAN KEPALA SEKOLAH, GURU 

KELAS IV.A/B DAN SAMPEL PENELITIAN 

 

GAMBAR 1. DEPAN SDN INPRES MALLENGKERI BERTINGKAT I 

 
 

GAMBAR 2 BERSAMA IBU KEPALA SEKOLAH 

GAMBAR 3 HARI PERTAMA DENGAN GURU KELAS 

GURU KELAS IV A GURU KELAS IV B 
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SHOLATْDUHA’SEBELUMْPEMBELAJARANْDIMULAI 
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DOKUMENTASI PENELITIAN KELAS KONTROL 

SISWA MENGERJAKAN SOAL 

PRETEST 

 

SAAT MEGAJAR TANPA 

BERBANTUAN MEDIA AUDIO VISUAL 

SISWA FOKUS MENDENGARKAN 

DONGENG DISKUSI BERSAMA  
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SISWA MENGERJAKAN SOAL 

POSTEST 

 

SISWA MEMBACA HASIL 

PEKERJAANNYA DAN BERCERITA 

 
 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN KELAS EKSPERIMEN 

SISWA MENGERJAKAN SOAL 

PRETEST 

 

SAAT MENERAPKAN MODEL DLTA 

BERBANTUAN MEDIA AUDIO 

VISUAL 
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SISWA FOKUS MENONTON VIDEO 

DONGENG 

 

DISKUSI KELOMPOK 

 
 

SISWA MENGERJAKAN SOAL 

POSTEST 

SISWA BERCERITA DAN 

MENCERITAKAN KEMBALI HASIL 

SIMAKANNYA 
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