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BAB I  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendengarkan sebuah cerita adalah salah satu kompetensi  dasar (KD) yang harus 
dicapai dikuasai oleh siswa sekolah dasar kelas enam. Kemampuan mendengarkan 
sebuah cerita merupakan salah satu jenis kemampuan mendengarkan yang sangat  
penting bagi siswa dalam menjalani kehidupan sehari- hari. Pada setiap saat siapa 
pun pasti akan mendengarkan berbagai informasi. Salah satu informasi tersebut 
berupa cerita. Jadi, betapa pentingnya siswa memiliki kemampuan mendengarkan 
cerita.   

Pembelajaran mendengarkan sebuah cerita telah peneliti lakukan secara klasikal. 
Dalam pembelajaran tersebut peneliti membacakan sebuah cerita yang diambil 
dari buku pegangan siswa. Siswa secara perorangan ditugasi untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan antara lain mencatat tokoh cerita, alur cerita, latar cerita, 
sebab-sebab terjadinya konflik, dan menulis ringkasan cerita. Hasil pembelajaran 
tersebut ternyata di bawah  Kriteria Ketercapaian Minimal (KKM).

Hasil refleksi diperoleh data bahwa selama proses pembelajaran para siswa banyak 
yang mengeluh dan munculnya rasa tidak percaya diri. Mereka merasa sangat 
kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Ini merupakan gambaran kegagalan 
proses pembelajaran. 

Uraian tersebut merupakan gambaran kegagalan terhadap proses dan hasil belajar. 
Kegagalan tersebut merupakan masalah yang harus segera diatasi. Sebab, 
kemampuan mendengarkan merupakan kemampuan yang sangat penting bagi 
siswa. Kemampuan men-dengarkan merupakan bekal bagi siswa untuk mempelajari 
KD yang lain dalam mata pelajaran bahasa 

Indonsia dan mata pelajaran yang lain. Bahkan kemampuan mendengarkan sebagai 
bekal bagi siswa dalam menjalani kehidupannya di masyarakat. 

Untuk mengatasi kegagalan tersebut, peneliti mem-pelajari beberapa buku model 
pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat mengatasi kegagalan 
pembelajaran tersebut adalah model kerjasama kelompok.  Model kerjasama 
kelompok merupakan salah satu komponen model kontekstual yang dikenal dengan 
istilah masyarakat belajar. 

Departemen Pendidikan Nasional (2002a:15) menjelas-kan, ”Konsep  masyarakat 
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belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan 
orang lain.” Konsep tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belajar merupakan 
kumpulan individu yang bekerjasama dalam satu kesatuan kelompok yang setiap 
anggotanya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah disepakati sesuai 
dengan kompetensinya dan mempunyai hubungan tertentu untuk mencapai tujuan 
bersama yang telah ditetapkan. Dengan cara kerjasama antar siswa dalam 
kelompok, peneliti yakin bahwa proses pembelajaran mendengarkan cerita  akan 
berlangsung secara efektif dan hasil belajar pun akan meningkat. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian tindakan 
kelas dengan judul “Peningkatan Kemampuan Siswa dalam Mendengarkan Cerita 
melalui Kerjasama Kelompok.  

 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian tersebut peneliti mengajukan pertanyaan penelitian 
sebagai rumusan masalah sebagai berikut. “Apakah melalui kerjasama kelompok 
kemampuan siswa dalam mendengarkan cerita dapat meningkat?

 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa 
dalam mendengarkan cerita melalui kerjasama kelompok.

 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi dua aspek yaitu aspek peneliti dan aspek keilmuan. 
Kedua aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

 Manfaat bagi Peneliti

 Sebagai pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan pembelajaran kompetensi 
dasar mendengarkan cerita melalui kerjasama kelompok.
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 Sebagai bahan diseminasi dalam kegiatan KKG tentang peningkatan kemampuan 
siswa dalam mendengarkan cerita melalui kerjasama kelompok.

 Sebagai bahan diskusi tindak lanjut dengan kepala-kepala sekolah dan para 
pengawas sekolah tentang bagaiman cara meningkatkan kemampuan siswa dalam 
mendengarkan cerita melalui kerjasama kelompok. 

 Manfaat Keilmuan

 Memberikan kontribusi kepada para siswa tentang bagaimana cara  
meningkatkan kemampuannya dalam mendengarkan cerita melalui kerjasama 
kelompok.

 Memberikan kontribusi kepada seluruh anggota KKG di tingkat kecamatan dan 
di tingkat kota Depok  tentang bagaimana cara  meningkatkan kemampuan siswa 
dalam mendengarkan cerita melalui kerja-sama kelompok.

 Memberikan kontribusi kepada para pengawas sekolah dan kepala sekolah 
tentang bagaimana cara  meningkatkan kemampuan siswa dalam mendengar-kan 
cerita melalui kerjasama kelompok.

 Memberikan kontribusi kepada kepala bidang pendidikan dasar dan jajarannya 
tentang bagaimana cara  meningkatkan kemampuan siswa dalam men-dengarkan 
cerita melalui kerjasama kelompok.

BAB II.
KAJIAN  TEORETIS

 Mendengarkan Cerita

Salah satu kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai oleh siswa kelas VI dalam 
Kurikulum 2004 Sekolah Dasar adalah mendengarkan sebuah cerita. Indikatornya 
adalah (1) mencatat tokoh cerita, alur cerita, latar cerita, dan konflik. (2) Menulis 
ringkasan cerita (dalam beberapa kalimat) dan hasil belajarnya  membuat 
ringkasan cerita. 

 Tokoh Cerita

 “Tokoh cerita adalah pelukisan yang jelas tentang ditampilkan dalam sebuah 
cerita, ”(Nurgiyantoro, 2000:164). Selanjutnya Nurgiyantoro, (2000: 166) 
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menjelaskan bahwa “Tokoh cerita mencakup masalah siapa tokoh cerita dan 
bagaimana perwatakannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan 
gambaran yang jelas kepada pembaca.” Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis 
dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tokoh cerita adalah 
pelukisan yang jelas tentang siapa dan bagaimana perwatakannya yang ditampilkan 
dalam sebuah cerita dan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. 

2. Alur Cerita

Nurgiyantoro, (2000: 142) menjelaskan alur cerita merupakan unsur waktu, baik 
dikemukakan secara eksplisit atau implisit. Alur cerita tidak  harus disajikan secara 
urutan waktu, runtut, atau kronologis yang dimulai dengan peristiwa awal, 
kemudian disusul dengan peristiwa tengah dan diakhiri dengan peristiwa akhir. 
Dalam sebuah cerita dapat saja dimulai dengan bagian mana pun.

Alur cerita harus bersifat padu. Maksudnya antara peristiwa yang diceritakan 
dahulu dengan peristiwa yang diceritakan kemudian ada hubungannya, saling 
keterkait-an. Kaitan antar peristiwa tersebut hendaklah jelas, logis, dan dapat 
dikenali hubungan kewaktuannya lepas dari tempat peristiwa yang diceritakan atau 
latar. Alur yang utuh dan padu akan membentuk cerita yang utuh dan padu pula.  

3. Latar Cerita  

Nurgiyantoro, (2000:216) menjelaskan latar merupakan landasan tumpu yang 
mengarah pada tempat, waktu, dan lingkungan sosial terjadinya peristiwa-
peristiwa yang diceritakan. Latar dikelompokkan bersama dengan tokoh dan alur 
ke dalam fakta. Ketiga hal inilah yang secara konkret dan langsung membentuk 
cerita dan dapat diimajinasi oleh pembaca secara faktual. Latar memberikan 
pijakan cerita secara konkrit dan jelas. Hal ini  yang akan memberikan kesan 
realistik kepada pembaca. Latar menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah 
ada dan terjadi. 

4. Konflik

Nurgiyantoro, (2000:122) menjelaskan bahwa konflik mengacu pada pertarungan 
antara dua kekuatan yang seimbang  dan menyiratkan ada aksi dan reaksi. 
Peristiwa dan konflik  berkaitan erat. Suatu konflik akan memunculkan suatu 
peristiwa. Konflik demi konflik akan memunculkan peristiwa demi peristiwa yang 
pada akhirnya mencapai klimak atau titik puncak suatu peristiwa. 
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Bentuk peristiwa dalam sebuah cerita dapat berupa peristiwa fisik atau batin. 
Peristiwa fisik melibatkan aktivitas fisik yaitu interaksi antara tokoh cerita dengan 
sesuatu di luar dirinya antara lain tokoh lain atau lingkungan. Peristiwa batin 
adalah sesuatu ang terjadi dalam batin atau hati seorang tokoh. Kedua bentuk 
konflik tersebut saling berkaitan atau saling menyebabkan terjadinya peristiwa. 

5. Ringkasan Cerita

Ringkasan cerita atau cerita yang diringkas pada hakikatnya adalah sama dengan 
alur cerita. Sebab alur cerita merupakan rangkaian antara peristiwa yang 
diceritakan dahulu dengan peristiwa yang diceritakan kemudian.  Rangkaian 
peristiwa antar peristiwa tersebut hendaklah jelas, logis, dan dapat dikenali 
hubungan kewaktuannya.  Alur yang utuh dan padu akan membentuk cerita yang 
utuh dan padu pula.  Begitu pula dengan ringkasan cerita. Ringkasan cerita harus 
utuh dan padu, agar pembaca memahami rangkaian antara peristiwa yang 
diceritakan dahulu dengan peristiwa yang diceritakan kemudian.  

 Kerjasama Kelompok

Departemen Pendidikan Nasional (2002a:15) menjelas-kan, ”Konsep  kerjasama 
kelompok menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan 
orang lain.” Konsep tersebut menunjukkan bahwa kerjasama kelompok merupakan 
kumpulan individu yang bekerjasama dalam satu kesatuan kelompok.  

Lewin (1958) dalam Munir (2001:5) menjelaskan, “Kelompok adalah kumpulan 
individu yang mempunyai hubungan tertentu yang saling ketergantungan dalam 
ukuran-ukuran yang bermakna.” Sukamta (1980) dalam Munir (2001:6) menjelaskan 
kualifikasi sebuah kelompok adalah “Terjadinya interaksi tatap muka dengan 
frekuensi yang sangat tinggi dan menyebabkan terjalinnya  hubungan psikologis  
yang nyata,  seperti saling rasa memiliki, rasa solidaritas, saling keter-gantungan, 
adanya norma kelompok, dan terbentuknya struktur kelompok.”

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dinyatakan bahwa dalam kerja 
kelompok harus terjalin hubungan  bekerjasama saling pengertian, menghargai, 
dan membantu dengan disertai  komunikasi secara empati sebagai upaya untuk 
memaksimalkan kondisi pembelajaran. Hasil pembelajaran harus merupakan hasil  
sharing antar siswa dalam satu kelompok atau antar kelompok. Siswa yang pandai 
mengajari yang lemah, yang tahu mengajari yang tidak tahu, yang cepat 
memahami mengajari yang lamban, yang mempunyai gagasan segera memberi 
usul, dan sebagainya. 
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“Kerja kelompok akan terjadi apabila setiap anggotanya saling ketergantungan, 
siswa saling belajar dari sesamanya baik dalam kelompok kecil atau kelompok 
besar,“ (Depdiknas, 2003: 15). Mereka tidak ada yang merasa paling tahu atau 
tidak tahu. “setiap siswa harus merasa bahwa setiap siswa lain memiliki 
pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang berbeda dan perlu 
dipelajarinya,” (Depdiknas, 2002a: 16). Bila setiap siswa merasa membutuhkan dan 
mau belajar dari siswa lain, maka setiap siswa dapat menjadi sumber belajar. Bila 
setiap siswa dapat menjadi sumber belajar, maka antar siswa akan terjalin 
hubungan kerjasama dan komunikasi yang harmonis.

Kondisi kerja kelompok dapat menumbuhkan kesadaran menjadi warga negara yang 
baik, mengembangkan kemampuan sosial dan semangat berkompetisi secara sehat 
dengan tidak melupakan semangat bekerjasama yang disertai dengan  komunikasi 
secara empati, dan sikap solidaritas yang tinggi, Depdiknas (2002b: 5). Kondisi 
tersebut sangat  diperlukan oleh siswa baik dalam kehidupannya pada  masa 
sekarang maupun  masa yang  akan datang. 

 Pola Pikir

Berdasarkan penjelasan tersebut berikut ini peneliti akan menjelaskan cara 
menerapkan kerjasama kelompok dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 
mendengarkan cerita. Departemen Pendidikan Nasional (2002a: 15) menjelaskan, ”
Konsep  kerjasama kelompok menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari 
kerjasama dengan orang lain.” Konsep tersebut menunjukkan bahwa kerjasama 
kelompok merupakan kumpulan individu yang bekerjasama dalam satu kesatuan 
kelompok.  

Berdasarkan pendapat tersebut, maka langkah awal adalah peneliti membentuk 
kelompok. Kelas dibentuk menjadi lima kelompok yang setiap kelompok 
beranggotakan7dan 8 siswa. Dalam setiap kelompok terdiri atas siswa yang kurang, 
sedang, dan yang pandai. Hal ini dimaksudkan agar hasil pembelajaran merupakan 
hasil  sharing antar siswa dalam satu kelompok atau antar kelompok. Siswa yang 
pandai mengajari yang lemah, yang tahu mengajari yang tidak tahu, yang cepat 
memahami mengajari yang lamban, yang mempunyai gagasan segera memberi 
usul, dan sebagainya.

Selanjutnya, peneliti membagikan tugas-tugas yang harus dikerjakan melalui 
kerjasama kelompok. Setiap kelompok hanya diberi satu lembar tugas saja. Dengan 
cara demikian, maka akan terjalin  hubungan psikologis  yang nyata,  seperti saling 
rasa memiliki, rasa solidaritas, saling ketergantungan, adanya norma kelompok, 
dan terbentuknya struktur kelompok. 

Setiap kelompok dipersilakan membaca tugas-tugas yang harus dikerjakannya 
sampai benar-benar paham. Barulah peneliti memperdengarkan cerita melalui tape 
recorder. Cerita diperdengarkan sampai tiga kali. Kemudian, kelompok 
dipersilakan bekerjasama mengerjakan tugas-tugas. 
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Ketika itu, peneliti melakukan penilaian proses dengan cara mengunjungi setiap 
kelompok untuk memberikan motivasi belajar, memberikan bantuan seperlunya, 
dan mengecek hasil kerja setiap kelompok. Bantuan diberikan kepada kelompok 
yang membutuhkan dalam rangka mencapai belajar tuntas yaitu setiap kelompok 
mampu mencapai KKM. Dengan cara demikian, maka proses dan hasil belajar siswa 
terpantau secara efektif dan  efisien.

Setelah diketahui  setiap kelompok menyelesaikan tugas-tugasnya, peneliti 
mempersilakan setiap kelompok untuk membacakan hasil kerjanya di depan kelas 
lalu ditanggapi dan dinilai secara langsung oleh kelompok lain. Hal ini dilakukan  
untuk menumbuhkan kesadaran menjadi warga negara yang baik, mengembangkan 
kemampuan sosial, dan semangat berkompetisi secara sehat dengan tidak 
melupakan semangat bekerjasama yang disertai dengan  komunikasi secara empati, 
dan sikap solidaritas yang tinggi, Depdiknas (2002b:5). Selain itu, agar terjadi 
sharing hasil belajar antar kelompok sesuai dengan prinsip kerjasama kelompok. 

Akhir pembelajaran peneliti melakukan refleksi pembelajaran dengan cara 
meminta pendapat, saran, masukan, atau yang lainnya dari para siswa tentang 
berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang baru dilakukannya sebagai 
dasar untuk memperbaiki atau meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran siklus berikutnya. 

 Hipotesis

Berdasarkan  uraian tersebut, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut. 
“Kemampuan siswa dalam mendengarkan cerita dapat meningkat, jika diterapkan 
model kerjasama kelompok.” 

BAB III

METODE PENELITIAN

 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Prosedur penelitian tindakan kelas terhadap pembelajaran mendengarkan cerita 
melalui kerjasama kelompok telah peneliti lakukan sampai dua siklus. Dalam setiap 
siklus terdapat empat fase yaitu (1) merencanakan PTK, (2) melaksanakan PTK, (3) 
melaksanakan observasi, dan  (4) melakukan refleksi. Keempat fase tersebut 
direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
mendengarkan cerita melalui kerjasama kelompok. 

Fase-fase pada siklus pertama dirancang dari hasil refleksi  kegiatan pembelajaran 
sehari-hari. Sementara itu fase-fase pada siklus kedua dirancang dari hasil refleksi 
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siklus pertama. Dengan cara demikian diharapkan pada siklus kedua seluruh siswa 
meningkatkan kemampuannya  dalam mendengarkan cerita melalui kerjasama 
kelompok. 

Berikut ini, peneliti menjelaskan kegiatan yang dilakukan pada setiap fase sebagai 
berikut. 

 Merencanakan PTK

Kegiatan yang peneliti lakukan dalam merencanakan PTK adalah sebagai berikut. 
(a) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mendengarkan cerita 
dengan menerapkan teknik kerjasama kelompok. (b) Membuat pedoman observasi 
sebagai instrumen untuk mengumpulkan data tentang proses pembelajaran. (c) 
Membuat tugas kelompok yang harus dikerjakan selama proses pembelajaran untuk 
mengukur tingkat ketercapaian indicator. 

 Melaksanakan PTK

Kegiatan melaksanakan PTK adalah melaksanakan pembelajaran mendengarkan 
cerita melalui kerjasama kelompok dengan berpedoman pada rencana pelaksanaan 
pembelajaran yang telah disusun. 

 Melaksanakan Observasi

Obsevasi atau  pengamatan dilakukan oleh tiga orang observer terhadap  proses 
pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Observasi ini menggunakan  pedoman 
observasi (lampiran 4). Ketiga observer itu adalah Suwoto,Spd., Herina,S.Pd., dan 
Dra. Rosiana.

 Melakukan Refleksi 

Refleksi dilakukan bersama ketiga observer dan dilakukan setelah proses 
pembelajaran siklus pertama berakhir. Hasil refleksi adalah ditemukannya masalah 
yang menjadi penghambat peningkatan pemahaman siswa terhadap mendengarkan 
cerita melalui kerjasama kelompok. 

Pada akhir  pembelajaran siklus kedua peneliti melakukan  analisis data dengan 
urutan kegiatan sebagai berikut. Pertama, mereduksi data, kedua,  mengorganisasi 
data, dan ketiga, menarik kesimpulan, (Wardani, 2002: 2.18).  Mereduksi data 
adalah kegiatan membuang data yang tidak relevan dan mencatat data yang dapat 
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digunakan untuk membuktikan hipotesis. Mengorganisasi data artinya 
mendeskripsikan data secara naratif sesuai dengan urutan kegiatan pembelajaran. 
Menarik kesimpulan adalah kegiatan mengolah data secara kuantitatif dan untuk 
menarik kesimpulan. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

1.  Observasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 
dan tes.Pelaksanaan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan perbaikan 
pembelajaran. 

Bogdan dalam Moehadjir (1996: 102) menjelaskan, bahwa dalam  melakukan 
observasi kita harus dapat mendeskripsikan secara rinci berbagai kejadian bukan 
ringkasan atau opini dan mengutip pernyataan orang bukan meringkas apa yang 
dikatakan orang. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa dimensi-dimensi yang perlu dideskripsikan adalah (1) 
tampilan fisik siswa dan 

guru; (2) dialog sebagaimana yang terjadi dalam  pembelajaran; (3) lingkungan 
fisik atau kelas dengan berbagai situasinya atau seting pembelajaran; dan (5)   
kejadian-kejadian khusus yang dilakukan oleh siswa ketika  berinteraksi dengan 
sumber-sumber belajar; (6) berbagai aktivitas siswa dan guru dalam 
mengimplementasikan tahapan-tahapan model pembelajaran, serta (7) pikiran dan 
perasaan peneliti perlu dideskripsikan secara rinci, karena dalam penelitian 
kualitatif peneliti merupakan bagian  dari penelitian.

2.  Teknik Tes

Teknik tes yang digunakan adalah tes yang dilakukan oleh siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung. Tes tersebut merupakan pelaksanaan  evaluasi proses 
yaitu evaluasi yang dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung. Proses 
pembelajaran dan evaluasi proses berlangsung secara simultan. Ketika itu, peneliti 
dapat memberikan motivasi belajar, memberikan bantuan kepada siswa 
ataukelompok yang mendapatkan kesulitan, dan sekaligus dapat mengecek hasil 
belajar setiap kelompok.  
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C.   Teknik Pengolahan Data 

Data yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampu-an mendengarkan cerita 
melalui kerjasama kelompok adalah data dari hasil kerjasama kelompok siklus 
pertama dan siklus kedua. Karena data tersebut berupa angka, maka teknik 
pengolahan data yang digunakan adalah teknik kuantitatif. Teknik kuantitatif yang 
peneliti gunakan sebagaimana dilakukan dalam pembelajaran sehari-hari dengan 
cara sebagai berikut. Pertama, peneliti membandingkan prosentasi keter-capaian 
setiap indikator dari setiap kelompok pada siklus kesatu dengan kedua. Kedua, 
peneliti mem-bandingkan prosentasi ketercapaian seluruh indikator dari setiap 
kelompok pada siklus kesatu dengan siklus kedua. Ketiga, hasil perbandingan 
keduanya diubah ke dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran.

Selisih hasil tes siklus kedua dan siklus pertama merupakan hasil belajar, 
(Arikunto,1998: 84). Hasil belajar tersebut merupakan peningkatan kemampuan 
mendengarkan cerita melalui kerjasama kelompok. Apabila terjadi peningkatan 
kemampuan siswa dalam mendengarkan cerita, berarti hipotesis terbukti. Atau 
sebaliknya, jika tidak terjadi peningkatan kemampuan siswa dalam mendengarkan 
cerita, berarti hipotesis tidak terbukti.

BAB IV.

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 Deskripsi Hasil Penelitian 

Siklus Pertama

Pelaksanaan perbaikan melalui kerjasama kelompok dalam pembelajaran 
mendengarkan cerita yang difasilitasi oleh peneliti pada siswa SDS Tugu Ibu kota 
Depok, kelas VI. Siklus pertama  dilaksanakan  pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 
2007, jam ke satu dan ke dua. Observer dalam pembelajaran ini adalah guru-guru 
SDS Tugu Ibu kota Depok yaitu Suwoto,Spd., Herina,S.Pd., dan Dra. Rosiana. 
Pelaksanaan pembelajaran ini berpedoman pada RPP siklus pertama (lampiran 4) 
yang telah disusun dalam fase perencanaan. 

 Deskripsi Refleksi  Siklus Pertama 
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1.  Komponen yang Perlu Diperbaiki

Refleksi dilakukan bersama-sama dengan ketiga observer dengan tujuan untuk 
menemukan kegiatan-kegiatan yang perlu diperbaiki serta menetapkan solusinya. 
Hasil refleksi terhadap kegiatan pembelajaran pada siklus pertama diperoleh dua 
komponen pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakter kerjasama kelompok 
dan perlu diperbaiki adalah sebagai berikut. 

Pertama, dalam pembelajaran siswa mendengarkan cerita yang dibacakan peneliti. 
Dalam pembacaan cerita peneliti membaca dengan intonasi dan tekanan yang 
selalu berubah. Karena kemampuan peneliti dalam membacakan semakin 
berkurang ketika pembacaan yang kedua kalinya, apalagi pembacaan yang ketiga 
kalinya. Perubahan intonasi dan tekanan dalam pembacaan cerita akan 
mengakibatkan terjadinya perubahan makna kalimat. Ini akan mengakibatkan 
kesalahan dalam menafsirkan makna kalimat.  

Kedua, tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa  diberikan setelah pembacaan 
cerita selesai. Ini mengakibatkan siswa kehilangan arah. Siswa tidak dapat 
memastikan bagian mana dari cerita yang didengarnya yang harus diperhatikan dan 
dapat digunakan  untuk mengerjakan tugas-tugasnya.  

2.   Solusi yang Digunakan

Masalah pertama yang harus dicarikan solusinya adalah dalam pembelajaran siswa 
mendengarkan cerita yang dibacakan oleh peneliti. Dalam proses pembacaan 
cerita peneliti membaca dengan intonasi dan tekanan yang selalu berubah. Karena 
kemampuan peneliti dalam pembacaan yang kedua kalinya  semakin berkurang,  
apalagi pembacaan yang ketiga kalinya.  

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan digunakannya tape 
recorder untuk memperdengarkan cerita sampai tiga kali. Dengan menggunakan 
tape recorder untuk memperdengarkan cerita, maka intonasi dan tekanan dalam 
pembacaan tidak berubah. Sehingga siswa tidak akan melakukan kesalahan dalam 
menafsirkan makna kalimat-kalimat yang didengarnya.  

Masalah kedua yang harus dicarikan solusinya adalah tugas-tugas yang harus 
dikerjakan oleh siswa  diberikan setelah pembacaan cerita selesai. Ini 
mengakibatkan siswa kehilangan arah. Siswa tidak dapat memastikan bagian mana 
dari cerita yang didengarnya yang harus diperhatikan dan dapat digunakan  untuk 
mengerjakan tugas-tugasnya. 

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dibagikannya lembar tugas yang 
harus dikerjakan oleh siswa sebelum pembacaan cerita dimulai. Dengan cara ini, 
maka siswa mendapatkan bahkan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
membaca dan memahami dengan sebaik-baiknya tugas-tugas tersebut, agar siswa 
dapat menentukan dengan pasti bagian-bagian mana yang perlu diperhatikan dan 
dapat digunakan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. 

11



3.   Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 
mendengarkan cerita pada siklus kedua dilakukan perbaikan-perbaikan sebagai 
berikut. Pertama, digunakan tape recorder untuk memperdengarkan cerita, agar 
intonasi dan tekanan dalam pembacaan tidak berubah. Sehingga siswa tidak akan 
melakukan kesalahan dalam menafsirkan makna kalimat-kalimat yang didengarnya.  

Kedua, dibagikannya lembar tugas yang harus dikerjakan oleh siswa sebelum 
pembacaan cerita                        dimulai. Dengan cara ini, maka siswa 
mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memahami dengan sebaik-
baiknya tugas-tugas tersebut. Dengan cara ini, siswa dapat menentukan dengan 
pasti bagian-bagian mana yang perlu diperhatikan dan dapat digunakan untuk 
mengerjakan tugas-tugasnya. Kesimpulan tersebut akan direalisasikan dalam RPP 
siklus kedua. 

  Deskripsi Hasil Penelitian Siklus Kedua 

Pelaksanaan tindakan perbaikan pembelajaran mendengarkan cerita dengan 
menerapkan kerjasama kelompok pada siswa SDS Tugu Ibu kelas enam. Siklus 
kedua dilaksanakan  pada tanggal 29 Juli 2007  jam pelajaran  ke satu dan ke dua. 
Observer dalam pembelajaran ini tetap guru-guru SDS Tugu Ibu, kota Depok yaitu 
Suwoto,Spd., Herina,S.Pd., dan Dra. Rosiana. Pelaksanaan pembelajaran ini 
berpedoman pada RPP siklus kedua (lihat lampiran 5) yang telah disusun dalam 
fase perencanaan.    

1. Kegiatan Penduhuluan

Dalam kegiatan pendahuluan peneliti berkata, ” Anak-anak pada hari ini kalian 
akan mempelajari kompetensi dasar yang sama dengan minggu yang lalu, yaitu 
pembelajaran mendengarkan cerita dengan menggunakan teknik kerjasama 
kelompok. Bapak mengulangi pembelajaran ini, karena Bapak masih belum puas 
terhadap hasil belajar yang kalian peroleh. 

Karena itu, Bapak minta agar kalian lebih serius dan teliti lagi dalam mengerjakan 
tugas-tugas yang akan Bapak berikan.  Tugas-tugas itu akan Bapak bagikan pada 
setiap kelompok sebelum pembacaan cerita dimulai. Dengan demikian, kalian 
dapat memahami dengan sebaik-baiknya tugas-tugas tersebut. Selain itu, kalian 
dapat menetapkan bagian-bagian mana yang harus kalian perhatikan untuk 
menjawab tugas-tugas tersebut.   

“Dalam kegiatan pembelajaran ini, kalian harus dapat bekerjasama untuk bertukar 
pikiran dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Adapun manfaat bagi kalian 
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mempelajari tugas-tugas ini adalah agar kalian sebagai warga kota Depok dan 
sekaligus sebagai warga dunia mampu mendengarkan berbagai informasi dengan 
baik. Dengan demikain, maka kalian akan menjadi orang yang 

dapat berpikir kritis, mampu memberikan tanggapan atau alasan terhadap 
informasi yang kalian dengar.   Ini sangat bermanfaat bagi kalian dalam menjalani 
hidup agar kalian dapat bertahan sebagai bangsa Indonesia yang bermartabat 
sesuai dengan Pancasila.” 

Kemudian peneliti memberikan penjelasan ulang tentang tokoh, alur, latar, dan 
konflik dalam sebuah cerita secara singkat untuk meningkatkan pemahaman  siswa. 
Lalu peneliti bertanya,  “ Kalian memahami?”  “ Paham,” seluruh siswa menjawab 
dengan serentak. “ Kalau kalian telah paham, sekarang kalian kembali pada 
kelompok yang dahulu.” Para siswa dengan  serempak berkumpul dalam 
kelompoknya dan segera mengatur tempat duduk masing-masing. Dalam waktu 
singkat kelas telah berubah menjadi lima kelompok. 

2.  Kegiatan Inti

Kegiatan inti dimulai dengan dibagikannya lembar tugas siswa kepada setiap 
kelompok. Setelah itu setiap kelompok dipersilakan membaca dan memahami 
dengan sebaik-baiknya tugas-tugas tersebut dengan cara bekerjasama dan bertukar 
pikiran. Pada setiap kelompok terlihat seorang siswa membacakan tugas-tugas itu 
secara berbisik-bisik dan siswa yang lainnya mendengarkan dengan tenang dan 
teliti. 

Beberapa menit kemudian peneliti mengunjungi setiap kelompok untuk melihat 
melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh setiap kelompok. Setelah 
diketahui  bahwa setiap kelompok memahami unsur cerita yang harus diperhatikan, 
selanjutnya peneliti berkata, “Anak-anak sekarang kalian dengarkan dengan 
sebaik-baiknya cerita yang akan Bapak perdengarkan ini. Bapak tidak akan 
membacakan cerita, tetapi Bapak akan menggunakan tape recorder untuk 
memperdengarkan cerita ini sampai tiga kali. Nah... Kalian sudah siap?” 

Siswa menjawab dengan serempak,”Siap!” Kemudian peneliti memperdengarkan 
cerita melalui tape recorder. Seluruh siswa terlihat berkonsentrasi dan  
mendengar-an dengan teliti. Setelah cerita diperdengarkan sampai tiga kali. 
Peneliti mempersilakan setiap kelompok untuk  bekerjasama mengerjakan tugas-
tugasnya. 

Setelah beberapa menit berlalu, peneliti mengunjungi setiap kelompok untuk 
memberikan motivasi belajar, memberikan penjelasan seperlunya agar setiap 
siswa memahami setiap nomor tugasnya, dan sekaligus mengecek hasil kerjasama 
setiap kelompok. Selama kegiatan ini seluruh siswa bekerjasama dalam 
kelompoknya masing-masing.   

Setelah enam puluh menit berlangsung peneliti mengunjungi lagi setiap kelompok 
untuk melihat hasil kerjasama setiap kelompok dan ternyata setiap kelompok telah 
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dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik.

 Laporan Hasil Kerjasama Kelompok Satu

Peneliti berkata, “Anak-anak, kalian telah menyelesai-kan seluruh tugas. Sekarang 
setiap kelompok akan membacakan hasil kerjasamanya lalu ditanggapi dan dinilai 
oleh kelompok lain. Tetapi sebelum kalian membacakan hasil belajar Bapak minta 
agar kalian mengumpulkan hasil belajar lebih dahulu kepada Bapak. Itu 
dimaksudkan agar kalian tidak memperbaikinya. Setuju, Anak-anak?” 

Seluruh siswa menjawab serempak, “Setuju...” Salah seorang dari setiap anggota 
kelompok menyerahkan lembar kerja kepada peneliti. Selanjutnya peneliti 
berkata, “Bapak minta bantuan pada anak laki-laki yang besar untuk membawa 
delapan buah kursi ke depan kelas untuk tempat duduk kelompok yang akan 
membacakan hasil kerjanya. Lima orang siswa yang ditunjuk segera menyiapkan 
kursi. 

Selanjutnya, peneliti berkata, “Bapak persilakan kelompok satu untuk tampil ke 
depan membacakan hasil kerjasamanya. Kelompok yang lain harus mencatat 
jawaban kelompok lima. Kemudian  kalian dipersilakan untuk mengajukan 
pertanyaan atau taggapan terhdap jawaban yang dibacakan oleh kelompok satu 
ini. Selanjutnya, kalian menilai benar atau salah dan memberikan nilai kepada 
kelompok satu tersebut. Bapak akan mencatat di papan tulis hasil penilaian kalian 
tersebut. Mengerti Anak-anak?” 

“Mengerti..., “ Jawabnya serempak.

“Baiklah, terima kasih. Tepuk tangan Anak-anak untuk kelompok satu.” Seluruh 
siswa bertepuk tangan dengan serempak. Kemudian peneliti mengucapkan terima 
kasih dan mempersilakan kelompok satu untuk membacakan hasil kerjasamanya. 

Ke tujuh siswa anggota kelompok satu ke depan kelas. Setelah mereka duduk di 
kursi yang telah disiapkan lalu peneliti berkata, “Kelompok satu dipersilakan mem-
bacakan hasil kerjasamanya.” 

Seorang siswa perempuan berdiri lalu berkata, “Saya Rista akan membacakan hasil 
belajar kami. Tetapi sebelumnya akan saya perkenalkan lebih dahulu teman-teman 
saya sebelah kiri saya adalah Fatimah, Giovani, dan Alfi.  Sebelah kanan saya 
adalah Bening, Adliana, dan Widiasari. 

Selanjutnya saya persilakan Fatimah untuk membacakan jawaban nomor satu. 
Fatimah berdiri lalu membacakannya, sebagai berikut, “Nama-nama tokoh cerita 
yang diperdengarkan adalah Udin, Rusli, dan ibunya Udin.” 

Kemudian Rista berkata, “Giovani dipersilakan untuk membacakan jawaban nomor 
dua.” Giovani berdiri lalu membacakan jawabannya, “ Rangkaian peristiwa dalam 
cerita itu adalah Udin seorang pengemis yang bercita-cita ingin jadi orang kaya. Ia 
berpikir dengan mengemis akan dapat uang banyak  lalu ia melakukannya. Ia 
mengemis di kereta listrik dan ia dapat kecelakaan sampai tangan kirinya patah 
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lalu ia mengemis di lampu merah dan mendapat uang banyak. Ia pulang menemui 
ibunya dan ibunya sangat bahagia.” 

Rista berkata,” Bening dipersilakan membacakan jawaban nomor tiga.” Bening 
berdiri lalu membacakannya sebagai berikut.  “Tempat peristiwa yang  terjadi 
dalam cerita atau latar cerita itu adalah Stasiun kereta listrik dan lampu merah di 
kota Bogor dan Jakarta. Rista mempersilakan Widiasari untuk membacakan 
jawaban nomor empat. Widiasari berdiri lalu berkata, “Permasalahan yang 
menyebabkan terjadinya konflik adalah Keinginanannya menjadi orang kaya, ” 
Demikian, terima kasih. 

Rista mempersilakan Adli untuk membacakan jawaban nomor lima. Adli berdiri lalu 
berkata,” Ringkasan cerita itu sebagai berikut. Udin seorang pengemis yang 
bercita-cita ingin jadi orang kaya lalu ia mengemis dan dapat uang yang banyak. 
Lalu pulang menemui ibunya.

Peneliti berkata, “Anak-anak, sekarang kalian dipersilakan untuk bertanya dan 
langsung menilai bagaimana jawaban kelompok lima itu. Kalian mulai menilai dari 
jawaban nomor 1, 2,3, 4, dan 5.” Faid mengangkat tangan lalu berkata, “Saya, 
Pak!” “Silakan Faid.” Menurut saya jawaban kelompok satu semuanya benar! Betul 
tidak teman-teman? Secara serempak mereka menjawab, Benar, betul semua.” 
Peneliti membenarkan bahwa jawaban kelompok lima benar semua dan peneliti 
mengucapkan terima kasih. 

 Laporan Hasil Belajar dari Kelompok Dua

Selanjutnya, peneliti berkata, “Bapak persilakan kelompok dua untuk tampil ke 
depan membacakan hasil kerjasamanya. Tepuk tangan Anak-anak untuk kelompok 
dua.” Seluruh siswa bertepuk tangan dengan serempak. Peneliti mengucapkan 
terima kasih.  Ketujuh siswa anggota kelompok dua duduk di depan kelas lalu 
peneliti berkata, “Kelompok dua dipersilakan membacakan hasil kerjasamanya.” 

Seorang siswa perempuan berdiri lalu berkata,”Saya Erisa mau memperkenalkan 
teman-teman.  Teman yang duduk di sebelah kiri adalah  Rivai, Farid, dan Hilmi  
dan sebelah kanan adalah Finta, Arinka, dan Dilla. Selanjutnya Erisa 
mempersilakan Dilla untuk membacakan jawaban nomor satu. Dilla berdiri lalu 
membacakannya, sebagai berikut, “Tokoh cerita yang kami dengar adalah Udin, 
Rusli, dan Ibu Udin. Terima kasih.” 

“Selanjutnya Rivai dan Finta dipersilakan unuk membacakan jawaban  tugas nomor 
dua dan tiga,” kata Erisa. Rivai berdiri lalu membacakannya,” Alur cerita atau 
rangkaian peristiwa dalam cerita itu adalah Udin seorang pengemis yang bercita-
cita ingin jadi orang kaya. Ia berpikir dengan mengemis akan dapat uang banyak 
lalu melakukannya. Ia mengemis di dalam kereta listrik dan ia dapat kecelakaan 
sampai tangan kirinya patah lalu ia mengemis di lampu merah dan mendapat uang 
banyak. Ia pulang menemui ibunya dan ibunya sangat bahagia. Terima kasih. ”  
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Finta segera berdiri lalu berkata,” Tempat peristiwa yang  terjadi dalam cerita 
atau latar cerita itu adalah  stasiun kereta listrik Jakarta –Bogor dan lampu merah 
di kota Bogor dan Jakarta. Terima kasih.”

“Selanjutnya Hilmi dan Arinka dipersilakan unuk membacakan jawaban  tugas 
nomor empat dan lima,” kata Erisa. Hilmi segera membacakan jawaban tugas 
nomor empat,” Permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik adalah
keinginanan Udin untuk  menjadi orang kaya. Sementara itu ia hanya seorang 
pengemis.  Mana mungkin pengemis menjadi kaya? Sekian terima kasih.” 

Arinka berdiri lalu membacakan jawaban tugas nomor lima,” Ringkasan cerita itu 
sebagai berikut. Udin seorang pengemis yang bercita-cita ingin jadi orang kaya lalu 
ia mengemis dan dapat uang yang banyak. Lalu pulang menemui ibunya.” 

Penulis berkata,”Anak-anak tepuk tangan untuk untuk kelompok dua.” Seluruh 
siswa bertepuk tangan dengan meriah. “Terima kasih Bapak ucapkan kepada 
kelompok dua dan seluruh siswa. Selanjutnya, Bapak persilakan kalian untuk 
memberikan tanggapan atau tertanyaan.”  

Tsanome mengangkat tangannya sambil berkata,” Saya Pak!”  “Silakan Tsanome.” 
“Terima kasih, Pak. Saya mau bertanya, Pak.  Mengapa pengemis tidak dapat 
menjadi kaya? Pengemis dapat saja menjadi orang kaya asalkan ia berhemat. 
Selalu menabung. Kan ada peribahasa hemat pangkal kaya boros pangkal miskin. 
Begitu, Pak. Terima kasih.”   

“ Ya...terima kasih Tsanome. Bapak kembalikan kepada kelompok dua. Bagaimana 
pendapat Tsanome tadi. Kelompok dua dipersilakan.” Terlihat kelompok dua 
berunding  abak lama. Lalu Erisa berdiri dan berkata,”  Teman-teman,  orang kaya 
itu kan orang yang mempunyai rumah yang bagus, punya mobil bagus, makan enak, 
dan sebagainya.  Kami belum melihat ada seorang pengemis yang begitu. Jadi yan 
tidaklah mungkin ada pengemis menjadi orang kaya. Begitu, Teman-teman terima 
ksih.”

Peneliti segera mengambil jalan tengah lalu berkata,” Anak-anak, kalian semua 
anak yang cerdas. Penjelasan Erisa benar dan penjelasan Tsanome juga benar. 
Mengapa demikian? Orang dikatakan orang kaya ada ukurannya. Orang kaya  
dengan ukuran yang dikatakan oleh Erisa benar. Orang disebut kaya kalau ia 
memiliki rumah, mobil, dan yang lainnya mewah. Orang yang memiliki barang 
serba mewah. Dan yang dijelaskan oleh Tsanome juga benar. Sebab, menurut 
Tsanome pengemis yang kaya itu sesuai dengan ukurannya yaitu walaupun ia 
pengemis ia memiliki rumah, sepeda motor, dan alat rumah tangga lainnya tetapi 
dengan ukuran yang berbeda. Kayanya pengemis tidak sama dengan kayanya 
pengusaha dan tidak sama dengan kayanya   pegawai negeri seperti Bapak ini. 
Mengerti  Anak-anak?” 

“Mengerti...,” seluruh siswa menjawab serempak. “Tepuk tangan untuk kita 
semua!” Terdengar suara tepuk tangan serempak. Anak-anak belajar dengan 
gembira.  Peneliti bertanya, “Setelah kalian mendengar jawaban –jawaban dari 
kelompok dua tadi. Berapa nilai yang kalian berikan pada kelompok dua?” Mereka 
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menjawab, “Seratus...” “Terima kasih dan sekali lagi tepuk tangan untuk 
kelompok dua...”  Terdengar lagi  suara tepuk tangan serempak. 

 Laporan Hasil Belajar dari Kelompok Tiga

Peneliti berkata, “Selanjutnya, Bapak persilakan kelompok tiga untuk tampil ke 
depan membacakan hasil belajarnya. Tepuk tangan Anak-anak untuk kelompok 
tiga.” Seluruh siswa bertepuk tangan dengan serempak. Kemudian peneliti 
mengucapkan terima kasih dan mempersilakan kelompok tiga untuk membacakan 
hasil belajarnya.  Anggota kelompok tiga ke depan kelas lalu  duduk di kursi yang 
telah disediakan. 

Diah berdiri lalu memperkenalkan teman-temannya yang di sebelah kiri adalah  
Faiz, Farida, Kanyaka, dan sebelah kanan adalah Aldi, Yusuf,  dan Andri. 

Selanjutnya Diah persilakan Faiz untuk membacakan jawaban nomor satu. Faiz 
berdiri lalu berkata, “Tokoh cerita yang kami dengar adalah Udin, Rusli, dan 
perempuan tua atau ibunya udin.” 

Kemudian Diah berkata, “Farida dipersilakan untuk membacakan jawaban nomor 
dua.” Farida berdiri lalu membacakan jawabannya, “Alur cerita atau rangkaian 
peristiwa dalam cerita itu adalah seorang anak kecil bernama Udin.  Setiap hari 
mengemis di kereta listrik jurusan Bogor – Jakarta. Ia mempunyi cita-cita jadi 
orang kaya. Ketika ia melompat ke gerbang kereta ia terjatuh dan  tangan kirinya 
patah.  Lalu ia mengemis di lampu merah dan mendapat uang banyak. Ketika ia 
pulang, ibunya sangat bahagia. Sekian terima kasih.” 

Diah berkata,” Kanyaka dipersilakan membacakan jawaban nomor tiga.” Kanyaka 
berdiri lalu membacakan, “Tempat peristiwa yang  terjadi dalam cerita atau latar 
cerita itu adalah stasiun kereta listrik Bogor-Jakarta dan peremepatan jalan yang 
ada lampu merahnya.”

Kanyaka mempersilakan Aldi untuk membacakan jawaban nomor empat dan Yusuf 
nomor lima.  Aldi berdiri lalu berkata, “Permasalahan yang menyebabkan 
terjadinya konflik adalah Udin seorang pengemis mempunyai cita-cita mempunyai 
rumah untuk ibunya. Pengemis mempunyai uang sedikit, sementara itu membuat 
rumah perlu uang banyak. Jadi Udin tidak mungkin mempunyai rumah, terima 
kasih.” 

Selanjutnya Yusuf  berdiri lalu berkata,” Ringkasan cerita itu sebagai berikut. Udin 
seorang pengemis yang bercita-cita ingin jadi orang kaya lalu ia mengemis dan 
dapat uang yang banyak. Lalu pulang menemui ibunya.”  “Nah, teman-teman 
kelompok kami telah menyampaikan seluruh jawaban, sekarang kami persilakan 
kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan.” 

Peneliti tampil turut mendorong para siswa untuk mengajukan taggapan. Seorang 
siswa mengangkat tangannya lalu berkata, “ Saya Pak.” “Silakan Erisa,” perintah 
peneliti.  “Terima kasih, Pak. Menurut saya jawaban Yusuf tentang ringkasan cerita 
itu tidak lengkap. Yusuf hanya menjelaskan bahwa Udin seorang pengemis yang 
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bercita-cita ingin jadi orang kaya lalu ia mengemis dan dapat uang yang banyak. 
Lalu pulang menemui ibunya. Dalam ringkasan tersebut tidak ada penjelasan Udin 
jatuh dan membagikan sebagian kecil rezekinya kepada Rusli. Nah, bagaimana 
tanggapan Bapak, terima kasih.”

“Anak-anak tepuk tangan dahulu untuk Erisa yang telah memberikan pertanyaan 
yang cerdas. Trima kasih Bapak sampaikan kepada Erisa atas pertanyaannya.” Kata 
peneliti. Selanjutnya peneliti memberikan penjelasan bahwa ringkasan cerita 
adalah cerita yang diringkas. Jadi dalam hal ini yang perlu disampaikan adalah 
peristiwa yang penting.  Mana peristiwa yang penting itu? Peristiwa yang penting 
itu adalah Udin dan cita-citanya. Cita-cita Udin ingin punya rumah. Lalu ia 
mengemis dan mendapatkan uang yang banyak lalu pulang dan akan membuat 
rumah untuk ibunya. Nah... semua itu sudah dijelaskan oleh kelompok satu  sampai 
kelompok lima.”

Tiba-tiba Erisa mengangkat tangannya lalu berkata,” Pak kalau begitu kelompok 
kami dapat nilai seratus,dong?” “Oh...ya kelompok tiga dapat nilai seratus. Benar 
tidak Anak-anak?” “Benar...” seluruh kelompok menjawabnya.  Terima kasih.”   

d.  Laporan Hasil Belajar dari Kelompok Empat

Peneliti berkata, “Selanjutnya, Bapak persilakan kelompok empat untuk tampil ke 
depan membacakan hasil belajarnya. Tepuk tangan Anak-anak untuk kelompok 
empat.” Seluruh siswa bertepuk tangan dengan serempak. Kemudian peneliti 
mengucapkan terima kasih dan mempersilakan kelompok empat untuk 
membacakan hasil belajarnya.  

Kedelapan siswa anggota kelompok empat ke depan kelas lalu duduk. Kresna 
berdiri lalu memperkenalkan teman-temannya yang di sebelah kiri adalah  Yudha, 
Bagus, Raditya, dan sebelah kanan adalah Bakti, Rizkita, Putu, dan Ulfanus. 

Selanjutnya Kresna mempersilakan Yudha dan Bagus untuk membacakan jawaban 
nomor satu dan nomor dua secara bergiliran. Yudha berdiri lalu berkata,” Tokoh 
cerita yang kami dengar adalah Udin, ibunya, dan Rusli. Bagus berdiri lalu 
membacakan jawabannya, “Alur cerita atau rangkaian peristiwa dalam cerita itu 
adalah Udin yang  setiap hari mengemis di kereta listrik jurusan Bogor – Jakarta 
mempunyi cita-cita jadi orang kaya. Udin melompat ke gerbang kereta tetapi 
terjatuh dan  tangan kirinya patah.  Lalu ia mengemis di lampu merah dan banyak 
oarng yang memberi uang recehan. Lalu ia pulang bertemu ibunya, terima kasih.” 

Selanjutnya Kresna mempersilakan Rizkita, Putu, dan Ulfanus untuk membacakan 
jawaban nomor tiga, empat, dan nomor lima secara bergiliran. Rizkita berdiri lalu 
berkata,” Tempat peristiwa yang  terjadi dalam cerita atau latar cerita itu adalah 
stasiun kereta listrik Bogor-Jakarta dan lampu merah, terima kasih.” Putu berdiri 
lalu berkata, “Permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik adalah Udin 
ingin punya rumah. Membuat rumah perlu uang banyak. Jadi Udin tidak mungkin 
punya rumah.” “Ringkasan cerita itu sebagai berikut. Udin seorang anak kecil 
bercita-cita ingin jadi orang kaya lalu ia mengemis dan dapat uang yang banyak. 
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Lalu pulang menemui ibunya,” demikian kata Ulfanus.

Peneliti berkata, “Anak-anak, sekarang kalian dipersilakan untuk bertanya dan 
langsung menilai bagaimana jawaban kelompok empat. Kalian nilai jawaban nomor 
1, 2,3, 4, dan 5.” Erisa mengangkat tangan lalu berkata, “Saya, Pak!” “Silakan 
Erisa.” Menurut saya jawaban kelompok empat semuanya benar! Betul tidak 
teman-teman? Secara serempak mereka menjawab, Benar, betul semua.” Peneliti 
membenarkan bahwa jawaban kelompok empat benar semua dan peneliti 
mengucapkan terima kasih. 

“Terima kasih, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok empat,” seru peneliti. 
Anak-anak secara serempak bertepuk tangan ramai sekali. 

 Laporan Hasil Belajar dari Kelompok Lima

Selanjutnya, peneliti berkata, “Bapak persilakan kelompok lima untuk tampil ke 
depan membacakan hasil belajarnya. Tepuk tangan Anak-anak untuk kelompok 
lima.” Seluruh siswa bertepuk tangan dengan serempak. Kemudian peneliti 
mengucapkan terima kasih dan mempersilakan kelompok lima untuk membacakan 
hasil belajarnya.  

Kedelapan siswa anggota kelompok lima ke depan kelas. Setelah mereka siap 
duduk di depan kelas lalu peneliti berkata, “Kelompok lima dipersilakan 
membacakan hasil kerjanya.”

Puspita berdiri lalu memperkenalkan teman-temannya yang di sebelah kiri adalah  
Jaya, Reza, dan Kukuh  dan sebelah kanannya adalah Aristianti, Fauzi, Susima, dan 
Tsanome. Selanjutnya Puspita persilakan Susimah, Reza, dan Kukuh    untuk 
membacakan jawaban nomor satu, dua, dan tiga secara berturt-turut. 

Susimah, Reza, dan Kukuh  membacakannya secara berturut-turut,“ Tokoh cerita 
yang kami dengar adalah Udin, Rusli, dan ibu Udin,” kata Susimah. “Alur cerita 
atau rangkaian peristiwa dalam cerita itu adalah Udin pengemis di kereta listrik 
jurusan Bogor – Jakarta ingin punya rumah. Tangan kirinya patah jatuh dari kereta. 
Lalu ia mengemis di lampu merah. Di sana dapat banyak uang recehan lalu 
pulang,” demukian penjelasan Reza. “Tempat peristiwa yang  terjadi dalam cerita 
atau latar cerita itu adalah stasiun kereta listrik Bogor-Jakarta dan lampu merah,” 
kata Kukuh. 

Selanjutnya, Puspita mempersilakan Aristianti dan Fauzi untuk membacakan 
jawaban nomor empat dan nomor lima secara berturut-turut.  Aristianti berdiri 
lalu berkata, “Permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik adalah Udin 
seorang pengemis yang ingin punya rumah, terima kasih.”  Fauzi membacakan 
jawaban nomor lima,”Ringkasan cerita itu sebagai berikut. Udin seorang anak kecil 
yang mengemis  ingin jadi orang kaya.  Ia mengemis di lampu merah dan dapat  
banyak uang recehan lalu pulang.”
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Selanjutnya peneliti berkata,”Kelompok lain dipersilakan untuk memberikan 
pertanyaan atau tanggapan.” Seluruh anggota kelompok diam beberapa saat. 
Peneliti memperhatikan sikap mereka yang sedang berpikir tentang jawaban 
kelompok lima. Setelah sekian lama tidak ada yang memberikan reaksi, kemudian 
peneliti berkata, “Anak-anak bagaimana nilai kelompok lima?” Mereka menjawab,”
Seratus, Pak.” “Terima kasih dan tepuk tangan untuk semua,” kata peneliti. 
Terdengar suara tepuk tangan yang sangat meriah. 

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hasil belajar siswa setiap kelompok dapat 
dideskripsikan sebagai berikut. 

Tabel 4.1
Penilaian Hasil Kerjasama Kelompok

Kel. Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 Jawaban 

benar

Prosentasi

I Benar Benar Benar Benar Benar 5 100%

II Benar Benar Benar Benar Benar 5 100%

III Benar Benar Benar Benar Benar 5 100%

IV Benar Benar Benar Benar Benar 5 100%

V Benar Benar Benar Benar Benar 5 100%

Jlm 5 5 5 5 5 25 100%

3.  Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup peneliti meminta masukan dari setiap siswa  tentang 
bagaimana manfaat pembelajaran, proses pembelajaran, dan sistem penilaian 
yang baru dilakukannya sebagai refleksi terhadap pembelajaran-nya. Erisa 
mengangkat tangannya lalu berkata,” Pak, saya merasa senang belajar dengan cara 
ini. Karena itu, untuk selanjutnya saya minta agar setiap belajar dengan cara 
seperti ini.terima kasih, Pak.”

Peneliti menjawab, “Insya Allah Bapak akan mengguna-kan cara belajar yang 
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seperti ini. Ada yang mau usul atau bertanya? Setelah ditunggu beberapa waktu 
tidak ada yang bertanya lalu peneliti menutup pembelajaran ini dengan ucapan 
terima kasih dan wasalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.” 

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Data yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mendengarkan cerita 
melalui kerjasama kelompok adalah data dari hasil kerjasama kelompok siklus 
pertama dan siklus kedua. Karena data tersebut berupa angka, maka teknik 
pengolahan data yang digunakan adalah teknik kuantitatif. 

Teknik kuantitatif yang peneliti gunakan sebagaimana dilakukan dalam 
pembelajaran sehari-hari dengan cara sebagai berikut. Pertama, peneliti 
membandingkan prosentasi ketercapaian setiap tugas dari setiap kelompok pada 
siklus kesatu dengan kedua. Kedua, peneliti membandingkan prosentasi 
ketercapaian seluruh tugas dari setiap kelompok pada siklus kesatu dengan siklus 
kedua. Ketiga, hasil perbandingan keduanya diubah ke dalam bentuk diagram 
batang dan diagram lingkaran.

1. Perbandingan Prosentasi Ketercapaian setiap Tugas

Berikut ini peneliti mengemukakan perbandingan prosentasi ketercapaian setiap 
tugas dari setiap kelompok pada siklus kesatu dengan kedua. 

Tabel 4. 2
Skor Ketercapaian Tugas 

Tuga
s

Siklus Satu / Kelompok Siklus Dua/ Kelompok 

I II III IV V Rata
2

I II III IV V Rat
a

No. 1 90 70 60 70 80 74 100 100 100 100 100 100

No. 2 65 80 65 70 65 69 100 100 100 100 100 100

No. 3 60 50 60 55 50 55 100 100 100 100 100 100

No. 4 40 40 40 40 40 40 100 100 100 100 100 100

No. 5 45 45 45 45 45 45 100 100 100 100 100 100

Rata2 59 57 54 56 56 57 100 100 100 100 100 100
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Berdasarkan skor rata-rata pencapaian tugas nomor 1 sampai tugas nomor 5 siklus I 
dan siklus II diperoleh selisih yang diasumsikan sebagai hasil peningkatan 
kemampuan mendengarkan pada setiap tugas sebagai berikut. Tugas nomor 1 
terdapat selisih 100 – 74 = 26. Tugas nomor 2 terdapat selisih 100 – 69 = 31. Tugas 
nomor 3 terdapat selisih 100 –55 = 45. Tugas nomor 4 terdapat selisih 100 – 40 = 
60. Tugas nomor 5 terdapat selisih 100 – 45 = 55. 

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa telah terjadi peningkatan 
kemampuan mendengarkan cerita terhadap setiap kelompok sebagai berikut. 

Pada kelompok I telah terjadi peningkatan skor kemampuan mendengarkan cerita 
pada tugas 1 sebesar 10, tugas 2 sebesar 35,  tugas 3 sebesar 40, tugas 4 sebesar 
60, dan tugas 5 sebesar 55. Peningkatan rata-rata kemampuan mendengarkan 
cerita untuk seluruh tugas  adalah 59. 

Pada kelompok II telah terjadi peningkatan skor kemampuan mendengarkan cerita 
pada tugas 1 sebesar 30, tugas 2 sebesar 20,  tugas 3 sebesar 50, tugas 4 sebesar 
60, dan tugas 5 sebesar 55. Peningkatan rata-rata kemampuan mendengarkan 
cerita untuk seluruh tugas  adalah 57. 

Pada kelompok III telah terjadi peningkatan skor kemampuan mendengarkan cerita 
pada tugas 1 sebesar 40, tugas 2 sebesar 35,  tugas 3 sebesar 40, tugas 4 sebesar 
60, dan tugas 5 sebesar 55. Peningkatan rata-rata kemampuan mendengarkan 
cerita untuk seluruh tugas  adalah 56. 

Pada kelompok IV telah terjadi peningkatan skor kemampuan mendengarkan cerita 
pada tugas 1 sebesar 30, tugas 2 sebesar 30,  tugas 3 sebesar 45, tugas 4 sebesar 
60, dan tugas 5 sebesar 55. Peningkatan rata-rata kemampuan mendengarkan 
cerita untuk seluruh tugas  adalah 44. 

 Pada kelompok V telah terjadi peningkatan skor kemampuan mendengarkan cerita 
pada tugas 1 sebesar 20, tugas 2 sebesar 35,  tugas 3 sebesar 50, tugas 4 sebesar 
60, dan tugas 5 sebesar 55. Peningkatan rata-rata kemampuan mendengarkan 
cerita untuk seluruh tugas  adalah 55. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan  
rata-rata kemampuan mendengarkan cerita setiap tugas secara signifikan. 

2. Perbandingan Prosentasi Ketercapaian seluruh Tugas 

Berdasarkan data tabel 4.2 tersebut telah terjadi rata-rata peningkatan 
kemampuan mendengarkan seluruh tugas pada kelompok I, II, III, IV, dan V  adalah 
59, 57, 56, 44, dan 55. Perbandingan peningkatan tersebut sebagai berikut 59: 57: 
56: 44: 55 = 271 atau 23%:  21%:  20%: 16%: 20%. 

Selanjutnya peneliti sajikan diagram lingkaran sebagai berikut. 

Diagram 4.1
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Prosentasi Rata-rata Peningkatan Kemampuan Mendengarkan
pada Kelompok I, II, III, IV, dan V

Berdasarkan Tabel 4. 2 Skor Ketercapaian Tugas, pada lajur rata-rata  tersebut 
telah terjadi peningkatan skor kemampuan mendengarkan cerita sebagai berikut.  
Telah terjadi peningkatan skor pada kelompok I yaitu 100-59 = 41; pada kelompok 
II yaitu 100- 57 = 43;  pada kelompok III yaitu 100-54 = 46; pada kelompok IV yaitu 
100- 56 = 44; dan  pada kelompok V yaitu 100- 56 = 44.  

Berdasarkan perhitungan tersebut telah terjadi rata-rata peningkatan kemampuan 
mendengarkan dari kelompok I sampai dengan kelompok V sebagai  berikut 41, 43, 
46, 44, dan 44. 

Berdasarkan data tersebut berikut ini peneliti sajikan dalam bentuk diagram 
batang untuk memperjelas rata-rata peningkatan kemampuan mendengarkan dari 
kelompok I sampai dengan kelompok V. 

Diagram 4.2
Rata-rata Peningkatan Kemampuan Mendengarkan Cerita 

Setiap Kelompok 

Skor-skor yang dapat dicapai oleh setiap kelompok pada setiap tugas pada siklus 1 
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dan siklus 2 sebagai berikut. 

Tabel 4.3
Ketercapaian  Skor Rata-rata Setiap Tugas

Tugas Siklus I Siklus II Kenaika
n

1.   Menuliskan tokoh cerita 74 100 36

2.   Menjelaskan alur    cerita 69 100 31

 Menjelaskan latar 
cerita. 

55 100 45

 Menjelaskan konflik 40 100 60

 Menulis ringkasan cerita 45 100 55

Jumlah skor rata-rata 283 500 227

Berdasarkan selisih tersebut, maka  diperoleh perbandingan hasil belajar sebagai 
peningkatan kemampuan mendengarkan sebagai berikut  26: 31: 45: 60: 55 = 217 
atau   16:14:20:26:24 = 100.  

Selanjutnya, peneliti akan mengubah data tersebut ke dalam bentuk diagram 
lingkaran sebagai berikut. 

Diagram 4.3

Perbandingan Peningkatan Kemampuan Mendengarkan

pada tugas nomor 1 sampai tugas nomor 5
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Berdasarkan data tersebut, telah terjadi rata-rata kemampuan mendengarkan pada 
siklus kesatu  adalah 57 dan siklus kedua adalah 100.  Perbandingan peningkatan 
rata-rata kemampuan mendengarkan pada siklus kesatu dan siklus kedua  adalah 
57:100 = 157 atau 36:64.= 100

Berdasarkan data tersebut, penulis membuat diagram lingkaran peningkatan 
kemampuan mendengarkan siklus I dan II sebagai berikut.

Diagram 4.4

Rata-rata Kemampuan Mendengarkan Siklus I dan II  

Berdasarkan data tersebut, telah terjadi rata-rata kemampuan mendengarkan pada 
siklus kesatu  adalah 57 dan siklus kedua adalah 100.  Perbandingan peningkatan 
rata-rata kemampuan mendengarkan pada siklus kesatu dan siklus kedua  adalah 
57:100 = 157 atau 36:64. 

Berdasarkan data tersebut, terdapat selisih rata-rata kemampuan mendengarkan 
cerita pada siklus II dan I yang merupakan hasil belajar yaitu 28. Angka tersebut 
merupakan kemajuan hasil belajar yang signifikan. 
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BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN

A.  Kesimpulan

Hasil observasi ditemukan beberapa peningkatan keterampilan siswa sebagai 
berikut. Telah terjadi peningkatan keterampilan berpikir kritis ketika siswa 
ditugasi memberikan tanggapan terhadap jawaban-jawaban tugas yang disajikan 
oleh kelomok lain dalam kegiatan presentasi. 

Berdasarkan skor rata-rata pencapaian tugas nomor 1 sampai tugas nomor 5 siklus I 
dan siklus II diperoleh selisih yang diasumsikan sebagai hasil peningkatan 
kemampuan mendengarkan pada setiap tugas sebagai berikut 26: 31: 45: 60: 55 = 
217 atau   16%: 14%: 20%: 26%: 24%  = 100%.  

Rata-rata kemampuan mendengarkan pada siklus kesatu  adalah 57 dan siklus 
kedua adalah 100. Selisih keduanya merupakan hasil belajar yaitu 43.  
Perbandingan prosentasi peningkatan rata-rata kemampuan mendengarkan pada 
siklus kesatu dan siklus kedua  adalah 57:100 = 157 atau 36% :64% = 100%. Selisih 
prosentasi tersebut adalah 28 % yang merupakan peningkatan yang signifikan. 

Telah terjadi rata-rata peningkatan kemampuan mendengarkan pada kelompok I, 
II, III, IV, dan V  adalah 59, 57, 56, 44, dan 55. Prosentasi peningkatan kemampuan 
mendengarkan setiap kelompok  tersebut adalah 23%,  21%,  20%,  16%,  20%
merupakan peningkatan kemampuan mendengarkan yang signifikan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis terbukti 
yaitu kemampuan siswa dalam mendengarkan cerita dapat meningkat, jika 
diterapkan kerjasama kelompok. 

B. Saran-saran  

 Teman-teman kepala sekolah dan teman-teman guru agar belajar secara tekun 
dan ulet serta dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pedoman penelitian 
atau penulisan laporan dan dijadikan motivasi agar mampu melakukan penelitian 
tindakan kelas.

 Para pengawas sekolah agar memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 
mendiseminasikan hasil penelitian ini dalam berbagai kegiatan ilmiah di tingkat 
kecamatan atau kota. 

 Para  kepala seksi dan UPTD di kecamatan-kecamatan agar mau mendorong 
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teman kepala sekolah dan guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas, demi 
kemajuan pendidikan di Kota Depok. 
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