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ABSTRAK

PENINGKATAN  HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA DALAM
MATERI MEMBACA PENGUMUMAN MELALUI MEDIA GAMBAR

PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI SEMIREJO 01
 KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

Novita Riyanti A54E090036. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta
2012, 130 hal.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belaja rmelalui media
gambar. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Semirejo 01
yang berjumlah 31 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru.
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik
Pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, dokumentasi dan tes.
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari
3 komponen, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Prosedur penelitian meliputi tahap : identifikasi masalah, persiapan,
penyusunan rencana tindakan, implementasi tidakan, pengamatan dan penyusunan
rencana. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing
siklus terdiri dari lima tahap yaitu : perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi
dan tindak lanjut.

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada
pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun peningkatan hasil belajar siswa pada
pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilihat dari perolehan nilai siswa dalam
evaluasi pembelajaran yang meningkat dari siklus I dan siklus II. Pada siklus I
presentasi hasil belajar siswa sebesar 58,1% dan pada siklus II sebesar 87,1%. Hal
ini membuktikan bahwa dengan penerapan media gambar mampu meningkatkan
hasil belajar siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia dalam materi membaca
pengumuman pada siswa kelas IV SD Negeri Semirejo 01 Kecamatan Gembong
Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012 / 2013

Kata kunci : hasil belajar, media gambar.



PENDAHULUAN

Pendidikan adalah investasi belajar jangka panjang yang harus ditata,

disiapkan dan diberi sarana maupun prasarananya dalam arti modal material yang

cukup besar. Masyarakat akan menaruh harapan besar pada institusi sekolah untuk

membantu anak didik memiliki segudang kemampuan, keterampilan, pemahaman,

dan pengetahuan. Hampir sebagian besar waktu anak didik dialaminya bersama

sekolah. Dalam hal ini, guru adalah sosok yang mempunyai peran besar. Peran

guru dan sekolah bagi anak didik bersifat unik. Idealnya, sebuah sekolah mampu

memberikan pelayanan optimal kepada anak didiknya. Guru juga diharapkan

dapat menjamin bahwa setiap anak didik mampu mencapai standar optimal yang

bisa diraih.

Pendidikan Bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang

perlu diajarkan kepada para anak didik di Sekolah Dasar. Dari situ diharapkan

siswa mampu menguasai, memahami dan dapat mengimplementasikan

keterampilan berbahasa. Pelajaran Bahasa Indonesia mulai dikenalkan di tingkat

sekolah sejak kelas 1 SD. Seperti ulat yang hendak bermetamorfosis menjadi

kupu-kupu. Mereka memulai dari nol. Pada masa tersebut materi pelajaran Bahasa

Indonesia hanya mencakup membaca, menulis sambung serta membuat karangan

singkat. Baik berupa karangan bebas hingga mengarang dengan ilustrasi gambar.

Sampai ke tingkat-tingkat selanjutnya pola yang digunakan juga praktis tidak

mengalami perubahan yang signifikan.

Masalah yang akan diatasi terkait dengan upaya peningkatan hasil belajar

Bahasa Indonesia kelas IV di SD Negeri Semirejo 01 adalah “bagaimana cara

untuk  meningkatkan  hasil belajar Bahasa Indonesia dalam materi membaca



pengumuman pada anak didik kelas IV SD Negeri Semirejo 01 Kecamatan

Gembong Kabupaten Pati melalui media bergambar”. Masalah ini penulis anggap

serius dan layak untuk diatasi dengan melakukan penelitian karena sampai

kapanpun kalau anak didik tidak paham dan tidak suka dengan materi yang

sedang diajarkan oleh guru, maka tujuan yang diharapkan guru hanyalah sebuah

impian belaka.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, antara lain:

Untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia anak didik kelas IV SD

Negeri Semirejo 01 Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam materi membaca

pengumuman melalui media gambar.

LANDASAN TEORI

Pengertian Belajar

Pengertian belajar adalah merupakan tindakan dan perilaku siswa yang

kompleks (Dimyati, 2000:7). Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh

siswa itu sendiri. Proses belajar berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di

lingkungan sekitar.

Menurut Nana Sudjana (1989 : 5), belajar adalah suatu proses yang

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil

dari belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai sikap dan tingkah laku, kecakapan,

kekhasan suatu perubahan pada diri individu yang sedang belajar. Sedangkan

makna menurut Sardiman A.M (2001 : 20), adalah belajar itu senantiasa



merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan

misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain

sebagainya. Belajar itu lebih baik kalau si subyek itu mengalami atau

melakukannya, jadi tidak bersifat verbalisme.

Hasil Belajar

Hasil belajar adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator

tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran (Salamun, 2002:314).

Variabel hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu

keefektifan, efisiensi, dan daya tarik. Hasil belajar dapat berupa hasil nyata (actual

out comes), yaitu hasil nyata yang dicapai dari penggunaan suatu metode di

bawah kondisi tertentu, dan hasil yang diinginkan  (desired out comes), yaitu

tujuan yang ingin dicapai  yang sering mempengaruhi keputusan perancang

pembelajaran dalam melakukan pilihan metode.(http://endonesa.wordpress.com)

Pengertian media gambar

Media gambar adalah media visual yang pembuatannya melalui proses

percetakan atau dapat juga dihasilkan melalui proses fotografi. Media gambar

menyajikan pesannya atau materi melalui gambar-gambar yang diilustrasikan

untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang di sajikan.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di SD Negeri Semirejo 01

Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

http://endonesa.wordpress.com


Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan anak didik kelas IV SD

Negeri Semirejo 01 Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012 /

2013 yang berjumlah 31 orang, terdiri dari 19 siswa putra dan 12 siswa putri.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan selama dua siklus. Setiap siklus terdiri atas

empat tahap, yaitu: perencanaan ( planning ), pelaksanaan ( acting ), observasi

( observing ), dan refleksi ( reflecting ).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas

(PTK). PTK adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, refektif

terhadap berbagai tindakan yang dilakukan guru yang sekaligus sebagai peneliti,

sejak disusunya suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata di

dalam kelas yang berupa kegiatan belajar mengajar, untuk memperbaiki kondisi

pembelajaran yang dilakukan. ( Joko Suwandi, 2011: 5 )

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut : Observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi.

Validitas Data

Teknik validitas data adalah untuk mengetahui keabsahan data yang

diterima. Teknik pengujian data ini diproses dengan trianggulasi data. Peneliti

menggunakan 2 jenis trianggulasi yaitu trianggulasi sumber dan trianggulasi

waktu.



Analisis Data

Teknik Analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis kualitatif

yang salah satu modelnya adalah teknik analisis interaktif, yang terdiri dari 3

komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Indikator Kinerja / Keberhasilan

Untuk mengukur ketercapaian tujuan penelitian dirumuskan indikator

sebagai berikut:

1. 80% siswa menunjukkan keaktifan dan kesungguhan dalam proses

pembelajaran

2. 80% siswa mencapai ketuntasan belajar (minimal mendapat nilai 70).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Sekolah

a. Nama Sekolah    : SD NEGERI SEMIREJO 01

b. Terakreditasi   : A

c. Alamat Sekolah

1. Jalan     : Semirejo – Telogowungu

2. Desa / Kelurahan   : Semirejo

3. Kecamatan    : Gembong

4. Kabupaten    : Pati

5. Propinsi   : Jawa Tengah

6. Kode Pos   : 59162

d. Status Sekolah    : Negeri



Visi dan Misi Sekolah

a. Visi SD Negeri Semirejo 01

Unggul dalam prestasi, berbudi pekerti luhur, berkepribadian baik dan

mandiri serta beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi SD Negeri Semirejo 01

1. Mengembangkan pembelajaran yang bermakna, aktif, kreatif dan

menyenangkan

2. Meningkatkan potensi diri secara maksimal untuk bekal perkembangan

dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler

3. Meningkatkan manajemen partisipatif, berbasis sekolah dan

meningkatkan peran serta masyarakat

4. Menumbuhkan sikap mental peduli terhadap diri sendiri, sekolah dan

lingkungan

5. Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga menghasilkan

sifat jujur, berjiwa besar dan menjunjung tinggi sportifitas

6. Membina penghayatan dan pengamalan ajaran agama islam secara kreatif

di lingkungan sekolah maupun masyarakat

7. Meningkatkan disiplin dalam arti luas terhadap seluruh warga sekolah

8. Meumbuhkembangkan penghayatan terhadap budaya bangsa, adab

ketimuran sebagai sumber inspirasi dan kearifan berfikir, bertindak,

berperilaku maupun mengambil keputusan yang memiliki nilai

demokratis.



Deskripsi Awal

Hasil dari observasi awal ini, diperoleh informasi megenai masalah yang

terjadi di dalam kelas yaitu :

1. Sebagian siswa kurang antusias dengan pembelajaran Bahasa Indonesia.

2. Siswa kebingungan pada saat membuat contoh pengumuman.

3. Media yang digunakan guru masih sederhana sehingga siswa merasa bosan.

4. Guru tidak menghubungkan materi dengan kehidupan sehari – hari.

Dskripsi Siklus I

Siklus I dilakukan pada tanggal 17 Juli 2012  dan 19 Juli 2012,

pembelajaran dilaksanakan dengan pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP) dengan 2 kali pertemuan, satu kali pertemuan 2 jam pelajaran ( 2 x 35

menit ). Pada siklus ini, peneliti menyiapkan materi pelajaran Bahasa Indonesia

membaca pengumuman. Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa hasil belajar

siswa dalam pelajaran Bahasa Indonesia materi membaca pengumuman masih

rendah.

Hasil dari observasi yang telah dilakukan pada tindakan kelas siklus I,

siswa masih mengalami kesulitan dalam membaca pengumuman secara lancar dan

benar sekaligus menemukan pokok-pokok pengumuman.

Diskripsi Siklus II

Siklus II dilakukan pada tanggal 24 Juli 2012 dan 26 Juli 2012,

pembelajaran dilaksanakan dengan pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

1.( RPP ) dengan 2 kali pertemuan, satu kali pertemuan 2 jam pelajaran ( 2 x 35

menit ). Pada siklus ini, peneliti menyiapkan materi pelajaran Bahasa Indonesia

membaca pengumuman. Berdasarkan pengamatan kemampuan siswa dalam



membaca dan menemukan pokok – pokok pengumuman, diketahui bahwa hasil

belajar dan dalam membaca pengumuman dan meemukan pokok – pokok

pengumuman sudah baik dan sudah mencapai KKM.

Pada siklus II suasana belajar mengajar di kelas sudah membaik,

komunikasi antara guru dan siswa juga terjalin dengan baik. Hasil dari

pelaksanaan tindakan siklus II dapat dikatakan mengalami peningkatan dibanding

pelaksanaan tindakan siklus I.

Adapun peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas IV dapat dilihat

dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 18 Nilai Perbandingan pra siklus, siklus I, siklus II

No Nama Siswa Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Arif Airul Dayat
Dandi Indi P.
Ika Wisnu Ade
Ahmad Arduan S.M.
Refa Nur A.
Hermanto
Iin Trisnawati
Nur Rohmat A.S.
Very Abdi C.
Ayu Setiani
Arif Nur Fauzi
Diah Ayu W.
Dian Saputro
Eko Riyanto
Evika Nesti  A.
Eva Yuliani
Vita Rani P.
Fatma Fitriya
Isna Nur  R.
Lismadhana I.
Mitakul Huda
Muhammad  Aji  P.

20
30
20
40
40
50
60
40
50
60
60
60
70
70
90
80
90
60
50
90
60
70

30
40
35
50
45
65
75
55
50
75
65
60
75
80
85
90
85
70
65
90
65
80

60
75
80
70
85
70
75
75
80
95
85
75
90
85

100
95
95
85
75

100
85
90



23
24
25
26
27
28
29
30
31

Muhammad Zaenal .
Rissyana
Stibti Mutiati
Shinta Khusniya
Shela Aulia
Sunarningsih
Uswatun Hasanah
Alfira Nindasari
Andreanto Gunawan

50
80
80
80
70
70
70
70
60

65
90
90
80
75
80
85
85
75

65
95
95

100
90
80
85
95
75

Siswa yang mencapai KKM 11 18 27

Prosentase 35,4% 58,1% 87,1%

      Gambar. 5

Grafik Perbandingan

Pra Siklus, Siklus I, Siklus II

Dari data di atas menunjukkan peningkatan hasil belajar sebelum

menggunakan media gambar dan sesudah menggunakan media gambar. Sebelum

siklus guru belum menggunakan media gambar sehingga siswa dalam

mengerjakan tugas masih kurang bersemangat. Media gambar mempunyai

pengertian sebuah media yang menyajikan gambar-gambar yang diilustrasikan

untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Gambar adalah
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sebuah media pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dalam memperoleh

pesan-pesan dalam sebuah materi pembelajaran ( Rudi Susilana, 2009.15 )

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan siklus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan

bahwa: “Penggunaan media gambar dapat  menigkatkan hasil belajar siswa kelas

IV SD Negeri Semirejo 01”

Peningkatan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan adanya

peningkatan jumlah siswa yang tuntas memenuhi KKM > 75 adalah sebagai

berikut :

1. Pada siklus I, siswa yang memenuhi KKM adalah 18 siswa dari 31 siswa

  ( 58,1% )

2. Pada siklus II, siswa yang memenuhi KKM adalah 27 siswa dari 31 siswa

 ( 87,1%)

Implikasi

Kesimpulan  diatas memberikan implikasi bahwa dengan pembenahan cara

mengajar dan  penggunaan media yang tepat dan bervariasi dari seorang guru

akan member pengaruh pada kegiatan belajar siswa yang berdampak pada

kemampuan siswa menguasai materi yang diajarkan. Penerapan media gambar

merupakan salah satu media yang memiliki manfaat dalam pembelajaran untuk

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa

Indonesia.



Dengan media gambar yang digunakan dalam dua siklus diperoleh hasil

belajar Bahasa Indonesia yang mengalami peningkatan.

Saran

Berdasrkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam

usaha untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di kelas melalui media

gambar maka diajukan sejumlah saran sebagai berikut :

1. Saran bagi Kepala Sekolah

Menganjurkan pada guru untuk menggunakan media yang lebih inovatif dan

tepat dalam pembelajaran, misalnya media gambar.

2. Saran Bagi Guru

a. Sebagai bahan masukan guru untuk memilih pendekatan dan media

pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran. Salah satunya dengan

menggunakan media gambardalam pembelajaran Bahasa Indonesia, karena

dengan media tersebut  siswa lebih mudah dalam menerima pembelajaran.

b. Siswa lebih leluasa dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya

sehingga siswa yang bersangkutan terpacu semangatnya untuk

mempelajari materi ajar dengan baik.

c. Guru perlu memperbanyak latihan soal bagi siswa. Hal ini akan dapat

membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan belajar Bahasa

Indonesia terutama dalam materi membaca pengumuman.

d. Guru perlu memberikan jam tambahan dan perhatian khusus bagi siswa

yang belum mencapai ketuntasan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.



3. Saran Bagi Peneliti Berikutnya

Bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada masalah yang serupa,

hendaknya mengembangkan penelitian ini dan melakukan perbandingan

dengan media yang lebih variatif, sehingga siswa dapat ditingkatkan melalui

berbagai media inovatif. Hal ini dilakukan agar pembelajaran Bahasa

Indonesia di sekolah menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi

siswa dan siswa dapat membuat pengumuman.
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