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Abstraks 

 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan mengidentifikasi unsur 

cerita pendek dengan media animasi pada siswa kelas V SD Negeri 02 Plesungan 

Gondangrejo Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014 Jenis penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD 

Plesungan 02 Gondangrejo Karanganyar, dengan jumlah siswa 16 terdiri dari 10 

siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Metode atau teknik pengumpulan data 

menggunakan dokumentasi, wawancara, observasi, dan tes. Data yang diambil 

meliputi data hasil pengamatan keaktifan siswa dan data hasil belajar siswa yang 

kemudian dibandingkan. Validitas data menggunakan triangulasi data. Teknik 

analisis menggunakan teknik analisis kritis dan analisis komparatif. Data pra 

siklus menunjukkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran 45%. Siswa yang 

mencapai KKM ada 43,75%. KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 6,5. 

Hal ini disebabkan oleh, (1) metode guru yang masih bersifat konvensional tanpa 

memberi kesempatan siswa untuk berapresiatif sastra (2) minat baca siswa yang 

rendah (3) siswa kurang aktif dalam pembelajaran, (4) siswa kurang mendapat 

perhatian, dan (5) guru tidak menggunakan media pembelajaran. Untuk mencari 

solusinya guru dan peneliti menerapkan metode demonstrasi dengan media 

animasi pada materi cerpen. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Siklus I dilaksanakan dengan animasi berjudul “Mencari 

Harta karun” Karya Rinanti Rahmayanti. Siklus II dengan animasi berjudul 

“Burung yang Malang” Karya Sophia Laily. Hasil penelitian siklus I keaktifan 

belajar siswa 62,5% dan hasil belajar siswa yang mencapai KKM 68,75%. Siklus 

II terjadi peningkatan keaktifan belajar siswa menjadi 93,75%, kemudian hasil 

belajar siswa yang mencapai KKM juga meningkat menjadi 100%. Ditinjau dari 

hasil penelitian, maka penerapan media animasi dalam pembelajaran 

mengidentifikasi unsur cerita pendek dapat meningkatkan keaktifan dan hasil  

belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.  

 

Kata kunci : media animasi, keaktifan belajar siswa. 
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A. Pendahuluan 

Pembelajaran sastra membutuhkan apresiasi yang tepat untuk 

mengenal karya sastra sejak usia dini, agar siswa paham dengan jelas 

bagaimana menanggapi sebuah karya sastra sehingga apresiasi sastra dapat 

bermanfaat secara maksimal, karena karya sastra seharusnya bisa menafsirkan 

masalah dunia nyata, dan bermanfaat di kehidupan masyarakat umum. 

Mengingat kemampuan bersastra yang menuntut siswa dalam kegiatan 

apresiasi dan ekpresi sastra tersebut memiliki empat manfaat dalam 

membantu ketrampilan berbahasa, mengembangkan cipta rasa, meningkatkan 

pengetahuan budaya dan menjunjung pembentukan watak. Sehingga perlu 

kesadaran dari guru ajar dalam memahami cara mengajarkan karya sastra 

sehingga hasil yang diperoleh dalam mengapresiasikan dan mengekspresikan 

sastra secara maksimal.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas, nilai rata-rata materi 

sastra kompetensi dasar mengidentifikasi unsur cerita pendek mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas V adalah 6,4. Siswa yang mencapai KKM terhitung 

43,75% sedangkan 56,25% siswa nilainya masih di bawah KKM. Kurang dari 

50% siswa yang nilainya dibawah KKM sehingga peneliti tertarik melakukan 

penelitian guna menanggapi masalah tersebut. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan tanya jawab dengan guru diperoleh 

informasi mengenai faktor yang menyebabkan kurangnya keaktifan belajar 

siswa, yaitu: cara mengajar guru yang masih bersifat konvensional tanpa 

memberi kesempatan siswa untuk berapresiatif sastra, minat baca siswa yang 

rendah, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, siswa kurang mendapat 

perhatian, dan, guru tidak menggunakan media pembelajaran.  

Maka perlu dilakukan langkah alternatif untuk mengatasi masalah 

tersebut. Karena itu penelitian ini sangat penting, agar proses pembelajaran 

dapat menjadi lebih baik. Selain itu juga dapat membantu guru agar lebih 

inovatif dalam pembelajaran. Sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar siswa. Berdasarkan kesepakatan bersama untuk meningkatkan 

keaktifan belajar siswa dengan menggunakan media animasi. Media animasi 
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sangat baik digunakan untuk pemodelan, dokumentasi, dan lain sebagainya, 

karena selain telah dikenal oleh masyarakat, animasi menyajikan gambar 

yang jelas yang dapat dijadikan model suatu materi yang tidak dapat 

digambarkan melalui ucapan. Media animasi dirancang oleh peneliti yang 

disesuaikan dengan cerita pendek untuk anak-anak. Media animasi diputar 

dalam bentuk film sebagai media tambahan dalam pengajaran 

mengidentifikasi unsur cerita pendek sehingga animasi tersebut memiliki 

peran khusus untuk menceritakan cerita pendek yang akan diidentifikasi oleh 

siswa kelas V SD 02 Plesungan Gondangrejo Karanganyar.  

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa masalah yang 

dihadapi ketika proses pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu: (1) rendahnya 

hasil belajar Bahasa Indonesia pada materi cerita pendek siswa kelas V SD 

Negeri 02 Plesungan Gondangrejo Karanganyar, (2) keaktifan dan minat baca 

siswa kelas V SD Negeri Plesungan 02 Gondangrejo Karanganyar masih 

rendah, (3) metode yang digunakan guru masih konvensional atau metode 

ceramah, belum menggunakan media apapun. 

Selain itu peneliti juga harus memberi batasan masalah agar tidak 

menyimpang dari tujuan semula, yang meliputi: (1) media yang dijadikan 

penarik minat dalam belajar serta mendukung pembelajaran adalah media 

animasi, (2) penelitian lebih mengutamakan pada perbandingan keaktifan dan 

hasil belajar siswa antara sebelum menggunakan media maupun setelah 

menggunakan media animasi pada siswa kelas V SD Negeri 02 Plesungan 

Gondangrejo Karanganyar. 

Perumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana peningkatan keaktifan siswa dalam kegiatan mengidentifikasi 

unsur cerita pendek dengan media animasi pada siswa kelas V SD 

Plesungan 02 Gondangrejo Karanganyar? 
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2. Bagaimana peningkatan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur 

cerita pendek dengan media animasi pada siswa kelas V SD Plesungan 02 

Gondangrejo Karanganyar? 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini bertempat SD Plesungan 02 Gondangrejo Karanganyar 

Beralamat di Sulurejo, Plesungan Gondangrejo Karanganyar. Provinsi Jawa 

Tengah. Untuk kelas yang diteliti adalah kelas V. Waktu seluruh kegiatan 

penelitian ini dimulai bulan Oktober 2013 sampai bulan Januari 2014. 

Subyek penelitian adalah siswa kelas V. Objek dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran materi mengidentifikasi unsur cerita pendek pada 

Pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media animasi. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hasil 

pengamatan dianalisis untuk memperoleh gambaran dampak dari tindakan 

yang telah dilakukan, yaitu penggunaan media animasi dalam pembelajaran 

mengidentifikasi unsur cerita pendek. Hal apa saja yang harus menjadi 

perhatian dan hal apa saja yang perlu diperbaiki pada tindakan siklus 

berikutnya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu. 

1. Dokumentasi. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh  data tentang daftar nama siswa dari kelas V, daftar nilai 

mengidentifikasi unsur cerita pendek kelas V sebelum tindakan, profil 

sekolah, RPP Bahasa Indoesia kelas V, dan foto kegiatan pembelajaran. 

2. Wawancara. Bentuk wawancara ada 2 yaitu wawancara terstruktur dan 

tidak terstruktur. Peneliti memakai wawancara terstruktur dengan guru dan 

tidak terstruktur pada siswa. Wawancara dilaksanakan dengan guru dan 

siswa mengenai bagaimana keaktifan siswa dalam belajar, bagaimana hasil 

belajar siswa kelas V, serta metode pembelajaran apa saja yang cocok 

dengan situasi kelas dan sering digunakan guru. 

3. Observasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati 

keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 
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4. Tes.  Tes yang digunakan dalam pembelaajran adalah tes tertulis. Peneliti 

memperoleh data nilai yang digunakan sebagai bahan analisis data 

pembelajaran masing-masing siklus. Juga untuk mengetahui hasil 

ketuntasan nilai Mengidentifikasi Unsur Cerita Pendek yang didasarkan 

pada KKM Bahasa Indonesia kelas V. 

Validitas data yang digunakan adalah triangulasi data. Triangulasi 

teknik dengan cara observasi, tes, dokumentasi dan wawancara. Serta 

triangulasi sumber dari guru dan siswa mengenai tindakan yang diterapkan. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman pengamatan (guru dan 

siswa selama tindakan berlangsung), pedoman wawancara (dengan guru dan 

siswa), dan instrumen tes untuk siswa. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kritis dan 

komparatif, analisis data yang muncul berwujud lembar keaktifan dan 

penilaian anak terhadap hasil proses mengidentifikasi unsur cerita pendek 

dengan media animasi, kemudian teknik analisis kritis berupa penilaian 

proses yang berlangsung berupa deskripsi pada kualitas siswa dalam proses 

belajar mengajar.  

Pada indikator keaktifan target pencapaian 75%. Hasil belajar siswa 

memiliki target pencapaiannya juga 75%. KKM untuk pembelajaran Bahasa 

Indonesia yaitu 6,5. Indikator keaktifan siswa yang dijadikan penilaian dalam 

PTK yaitu. 

1. Keatifan siswa dalam pembelajaran materi, berupa menjawab pertanyaan, 

menanggapi, dan bertanya. 

2. Hasil nilai materi mengidentifikasi unsur cerita pendek. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 02 Plesungan 

Gondangrejo Karanganyar. Pada tahap pra siklus, keadaan siswa masih pasif, 

hanya beberapa siswa yang aktif. Diketahui siswa yang aktif pada semua 

aspek berjumlah 8 siswa (50%). Dengan rincian sebagai berikut: 1) Jumlah 

siswa yang perhatian terhadap penjelasan guru ada 8 siswa, 2) Siswa 
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menjawab tanpa memahami cerita keseluruhan, 3) Siswa lebih memilih 

bermain dengan temannya. Keaktifan yang rendah dari siswa mempengaruhi 

hasil belajar siswa yang belum mencapai KKM, karena dilihat dari 

keseluruhan siswa (16 anak) yang hadir ketika pembelajaran, hanya 7 siswa 

(43,75%) di atas KKM, melihat dari masalah tersebut, maka peneliti 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan tambahan Media 

Animasi sebagai alat untuk mendukung pembelajaran Mengidentifikasi Unsur 

Cerita Pendek. 

Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti merencanakan terlebih 

dahulu semua kegiatan bersama dengan guru kelas V. Memperoleh hasil 

sebagai berikut: (1) RPP disusun peneliti dengan SK Memahami cerita 

tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak, dan KD Mengidentifikasi 

unsur cerita (tokoh, tema, latar, amanat) (2) Materi yang akan disampaikan 

oleh peneliti berperan sebagai guru, dan guru kelas V mengamati dan 

membandingkan hasil pengajaran  (3) Menggunakan instrument tes dan non 

tes, tes dinilai dari hasil pekerjaan siswa dalam mengidentifikasi cerita 

pendek yang diambil dari karya Rinanti Rahmayanti berjudul "Peta Harta 

Karun" hal ini dilakukan mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam 

mengidentifikasi cerita pendek. Evaluasi non tes berdasarkan pedoman 

observasi yang dilakukan oleh peneliti dan guru dengan mengamati keaktifan 

siswa selama kegiatan berlangsung (4) Penggunaan media animasi pada 

pembelajaran siklus I . 

Peneliti melakukan Tindakan Siklus I dilaksanakan pada 25 Januari 

2014, dengan hasil proses meningkatnya respon keaktifan anak terhadap 

materi pembelajaran dengan menggunakan media animasi, diiringi dengan 

nilai KKM yang ikut meningkat dibandingkan proses pra siklus, namun 

dalam proses pembelajaran anak masih malu-malu untuk bertanya dengan 

jelas, maka pada Siklus I Peneliti mencoba menarik perhatian anak agar lebih 

sering aktif dan fokus pada materi pelajaran. Setelah melakukan evaluasi 

kelas diperoleh hasil  keaaktifan pada semua aspek keaktifan ada 10 (62,5%) 

siswa. Siswa yang nilainya di atas KKM pada siklus I ada 11 (68,75%) siswa.  
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Jumlah keaktifan dan nilai pencapaikan KKM pada Siklus I belum 

mencapai indikator yang ditentukan  Peneliti yang menetapkan target 

keberhasilan pada keaktifan siswa 75%, begitu juga dengan hasil belajar 

siswa juga ditargetkan 75%, maka dilakukan perencanaan pada Siklus II 

dengan hasil rencana: (1) membagikan hasil nilai pada siklus I kepada anak, 

dan kemudian menjelaskan jawaban serta cara mengidentifikasi yang tepat, 

(2) Media animasi dibuat lebih menarik dari siklus sebelumnya, (3) 

Menyusun RPP yang disesuaikan dengan kekurangan RPP sebelumnya, (4) 

Guru akan memberikan reward atau hadiah pada siswa agar lebih terpacu 

untuk memahami materi, (5) Guru memberikan ulasan beserta contoh 

mengidentifikasi lebih banyak dibanding sebelumnya, (6) Memperbaiki form 
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soal yang diberikan kepada anak, agar anak paham cara mengidentifikasi 

cerpen yang baik, sehingga kebingungan anak tentang mengidentifikasi cerita 

dapat ditanggulangi dan kegiatan mengidentifikasi cerita pendek dapat 

dirasakan secara maksimal oleh anak 

Proses Tindakan Siklus II dilaksanakan pada 3 Februari 2014 dengan 

hasil proses meningkatnya keaktifan siswa dibandingkan dengan Siklus I 

dikarenakan media animasi dibuat lebih menarik dan lebih mudah dipahami 

dibandingkan siklus sebelumnya, begitu pula dengan respon anak dalam 

bertanya lebih banyak karena siswa sudah mulai terbiasa dengan peneliti di 

siklus II maka diperoleh hasil proses pada siklus II dengan keaktifan yang 

meningkat menjadi 15 (93,75%) siswa dari kondisi awal dan siklus I. Hasil 

belajar meningkat  jika dibandingkan dengan kondisi awal dan siklus I, yaitu 

menjadi 16 (100%) siswa yang mencapai KKM. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pada siklus II telah mencapi target dan penelitian 

berhasil, serta penggunaan media animasi  dapat meningkatkan keaktifan 

belajar siswa pada materi mengidentifikasi unsur cerita pendek dalam 

Pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD Plesungan 02 Gondangrejo 

Karanganyar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan antara kedua proses memperoleh hasil yaitu: Pertama, 

minat siswa meningkat lebih responsif  baik dibanding pra siklus maupun dari 

siklus I ke II. Kedua, Penggunaan media masih merupakan ide inovatif yang 

baru sehingga semangat rasa ingin tahu anak masih tinggi. Ketiga, 

penggunaan media animasi dapat memberikan motivasi kepada siswa.  

Keempat, penggunaan media animasi sangat efektif dalam pembelajaran 

sastra khususnya mengidentifikasi unsur cerita pendek. Kelima, media 

animasi dapat memunculkan suasana yang kondusif karena rasa ingin tahu 

anak yang masih besar. Keenam, penggunaan media animasi mudah 

diterapkan dan disukai anak-anak. Ketujuh, penggunaan media animasi dapat  

apresiasi yang dilakukan siswa terhadap karya sastra Bahasa Indonesia. 
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Hasil perbandingan proses keaktifan pada pra siklus siklus I dan siklus 

II terjadi peningkatan keaktifan siswa. Jumlah siswa yang aktif pada semua 

aspek keaktifan pada pra siklus adalah 8 (50%) siswa, kemudian di siklus I 

adalah 10 (62,5%) siswa, kemudian, keaktifan siswa pada semua aspek 

meningkat pada siklus II dengan jumlah siswa yang aktif menjadi 15 

(93,75%) siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil belajar siswa juga meningkat. Pada siklus I jumlah siswa yang 

mencapai KKM ada 11 (68,57%) siswa. Kemudian meningkat pada siklus II 

dengan jumlah siswa yang mencapai KKM meningkat menjadi 16 (100%) 

siswa. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa penggunaan media animasi 

dapat meningkatkan keaktifan serta nilai anak dalam pembelajaran 
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mengidentifikasi unsur cerita pendek pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 

V SD Plesungan 02 Gondangrejo Karanganyar. 

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Media Animasi terbukti mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam 

mengidentifikasi unsur cerita pendek, dengan hasil pantauan peneliti dalam 

proses pembelajaran pada tindakan siklus I mencapai 62,5% yaitu 10 siswa, 

kemudian meningkat dalam siklus tindakan II yaitu mencapai 15 siswa 

dengan presentase 93,75% sehingga pencapaian ini juga telah sesuai 

dengan indikator yang menyebutkan bahwa dalam pembelajaran 

mengidentifikasi unsur cerita pendek siswa harus mencapai 75% dari 

keseluruhan siswa atau 100% berjumlah 16 siswa. 

2. Media Animasi terbukti mampu meningkatkan Kemampuan 

Mengidentifikasi Unsur Cerita Pendek didukung dengan bukti data yang 

menyebutkan  bahwa pada siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 6,4 

dengan rincian siswa yang mencapai nilai di atas KKM 6,5 sebanyak 11  

siswa (68,75%), kemudian siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM 

sebanyak 5 siswa (31,25%). Dilanjutkan pada siklus II dengan rata-rata 

kelas mencapai 7,65 sehingga selisih siklus I ke siklus II adalah 1,25. Nilai 

rata-rata kelas yang mencapai 7,65 dengan keberhasilan tes pada siklus II 

(100%) mencapai KKM, Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa siklus II 

ini telah meningkatkan pemahaman 39,25% menuntaskan 5 siswa. Dapat 

dipastikan bahwa siklus II telah berhasil mencapai indikator bahwa semua 

siswa harus mencapai nilai di atas KKM. 
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