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ABSTRAK
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DENGAN MEDIA GAMBAR CERITA PADA SISWA KELAS II

SEMESTER I SD NEGERI SUKOLILO 05 SUKOLILO PATI
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Sutini, A54E090112, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,

107 halaman.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran guru memilih dan menggunakan metode
pembelajaran tematik dan media gambar cerita. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan keberanian berbicara dalam Bahasa Indonesia melalui
pembelajaran tematik dengan media gambar cerita. Subjek penelitian adalah guru
dan siswa kelas II SD N Sukolilo 05 yang berjumlah 15 siswa. Sumber data dari
penelitian ini adalah guru dan siswa. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian
Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui
observasi dan dokumentasi. Prosedur penelitian meliputi tahap identifikasi
masalah, persiapan, penyusunan, rencana tindakan, implementasi tindakan,
pengamatan, dan penyusunan rencana. Proses penelitian sendiri dilaksanakan
dalam dua siklus, yang masing-masing terdiri dari empat tahap, yaitu:
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan
adanya peningkatan keberanian berbicara siswa. Keberhasilan tersebut dapat
terlihata dari adanya peningkatan prosentase kriteria keberanian dari tahap pra
siklus, siklus I hingga siklus II. Pada tahap pra siklus menunjukkan persentase
yang rendah yaitu 40% saja yang sudah memenuhi kriteria. Pada siklus I ada
peningkatan sebesar 20% menjadi 60% dari siswa yang memenuhi kriteria
keberanian dan pada siklus akhir sebanyak 13 siswa atau 87% dari siswa sudah
memenuhi kriteria keberanian. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan
pembelajaran tematik dengan media gambar cerita dapat meningkatkan
keberanian berbicara pada siswa.

Kata Kunci : keberanian berbicara dalam belajar bahasa indonesia,
pembelajaran tematik dengan media gambar cerita



PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar,

dan melatih. Kegiatan tersebut kita laksanakan sebagai suatu usaha untuk

mentransfer nilai-nilai moral. Maka dalam pelaksanaannya, ketiga kegiatan tadi

harus berjalan secara serempak dan terpadu, berkelanjutan dan selaras dengan

perkembangan siswa dengan lingkungannya.

Sistem pendidikan di Indonesia mengalami banyak perubahan. Perubahan

tersebut terjadi karena telah dilakukannya berbagai pembaharuan dalam

pendidikan. Akibatnya pendidikan semakin mengalami kemajuan seiring

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan pendidikan tergantung

pada semua komponen yang terlibat di dalamnya, baik pihak sekolah, guru, siswa

dan peran serta lingkungan. Sehingga akan terlaksana kegiatan belajar mengajar

yang efektif dan optimal.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran salah

satunya adalah dengan memilih model  atau cara dalam menyampaikan materi

pelajaran. Beberapa guru menemui kesulitan yang sama dalam menyampaikan

materi Bahasa Indonesia terutama pada keterampilan berbicara. Dalam hal ini

adalah kurangnya keberanian pada siswa kelas II SD Negeri Sukolilo 05 pada

keterampilan berbicara. Umumnya siswa tidak memiliki keberanian berbicara di

depan kelas, tidak mampu menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Sehingga

pencapaian prestasi siswa pada keterampilan berbicara masih sangat rendah.

Melatih keberanian siswa dalam berbicara memang tidaklah mudah. Perlu

ketekunan dan latihan yang rutin agar siswa bisa berani berbicara. Apalagi untuk

kelas 2 sekolah dasar membiasakan siswa untuk berani berbicara di depan kelas

masih cukup sulit. Keberanian adalah suatu tindakan memperjuangkan sesuatu

yang dianggap penting, mampu menghadapi segala sesuatu yang dapat

menghalanginya karena percaya kebenarannya dan suatu sifat mempertahankan

dan memperjuangkan apa yang dianggap benar dengan menghadapi segala bentuk

bahaya, kesulitan, kesakitan, dan lain-lain.

Orang yang memiliki keberanian tinggi mempunyai ciri-ciri umum dan

khusus. Ciri-ciri umum keberanian diantaranya adanya tekad, percaya diri,

konsistensi dan optimisme. Ciri-ciri khusus keberanian yaitu berpikir secara



matang dan terukur sebelum bertindak, mampu memotivasi orang lain, selalu tahu

diri, rendah hati, dan mengisi jiwa serta pikiran dengan pengetahuan baru menuju

ke arah yang benar, bertindak nyata, semangat, menciptakan kemajuan, siap

menanggung resiko, konsisten/istiqomah, semangat dan pantang menyerah,

nekad, bertekad kuat dan terukur sebelum bertindak, selalu tahu diri, rendah hati,

bertindak nyata dan elegan. Ciri-ciri tersebut setidaknya harus ada pada diri siswa

sehingga guru dapat dengan mudah mengukur tingkat keberanian pada diri siswa.

Banyak orang lebih lancar berbicara, tetapi malu, segan, sungkan dan tidak

berani berbicara. Aspek yang penting dalam bahasa adalah berani berbicara.

Bentuknya dapat berupa cerita, pidato, puisi, percakapan, drama maupun

berpantun. Tekniknya dapat menggunakan media visual maupun audio visual.

Dalam bercerita guru dapat menggunakan media gambar cerita, boneka jari atau

tayangan  cerita pendek yang intinya mampu memusatkan perhatian siswa.

Kondisi yang ada pada siswa kelas II SD N Sukolilo 05 menunjukkan

bahwa mereka kurang memiliki keberanian dalam berbicara. Tidak berani

menyampaikan pendapat secara lisan dan tidak percaya diri ketika guru meminta

siswa untuk berbicara di depan kelas. Kondisi di atas lebih diakibatkan kurangnya

motivasi dari guru, tidak terbiasanya siswa menggunakan Bahasa Indonesia

sebagai bahasa sehari-hari, kurangnya media dan ketidakmampuan guru

menentukan metode yang tepat dalam menyampaikan materi berbicara.

Hal tersebut yang mendorong guru untuk mengadakan sebuah penelitian

yang tujuannya dapat meningkatkan keberanian pada diri siswa khususnya dalan

keberanian berbicara. Guru yang kreatif adalah guru yang mampu menerapkan

berbagai metode pembelajaran di kelas. Beberapa model pembelajaran dapat

dikolaborasikan atau juga diterapkan satu per satu.  Model pembelajaran yang

baik untuk kelas rendah adalah pembelajaran tematik. Dalam materi keberanian

berbicara, guru dapat menggabungkan antara pelajaran Bahasa Indonesia, IPS dan

PKn. Guru dapat menggunakan media gambar cerita untuk menarik perhatian

siswa agar fokus dengan materi yang disampaikan. Dengan harapan setelah

pembelajaran selesai siswa dapat menyampaikan kembali isi cerita atau materi

dengan meniru gaya guru berbicara atau dengan kalimat mereka sendiri.



Melihat kondisi di atas maka penulis mengadakan penelitian yang berjudul

“Peningkatan Keberanian Berbicara dalam Belajar Bahasa Indonesia melalui

Pembelajaran Tematik dengan Media Gambar Cerita pada Siswa Kelas II

Semester I SD Negeri Sukolilo 05 Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 2012/2013”.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

“Apakah melalui penerapan pembelajaran tematik dengan media gambar cerita

dapat meningkatkan keberanian berbicara dalam belajar Bahasa Indonesia pada

siswa kelas II semester I SDN Sukolilo 05 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Tahun Pelajaran 2012/2013? ”

Tujuan Penilitian

1. Tujuan Umum

a. Meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia

b. Menumbuhkan keberanian siswa

2. Tujuan Khusus

Meningkatkan keberanian berbicara dalam belajar Bahasa Indonesia dengan

menerapkan model pembelajaran tematik dan media gambar cerita pada siswa

kelas II SDN Sukolilo 05.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas II

SD N Sukolilo 05 melalui penerapan pembelajaran tematik menggunakan media

gambar cerita.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Meningkatkan keberanian siswa dalam berbicara menggunakan

Bahasa Indonesia dalam pelajaran Bahasa Indonesia serta memumbuhkan

kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar pada siswa.



b. Bagi Guru

Menambah pengetahuan guru dalam menerapkan model

pembelajaran tematik menggunakan media gambar cerita dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi berbicara.

c. Bagi Sekolah

Menambah khasanah ilmu bagi sekolah dan referensi dalam

menyusun program pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia

untuk tahun-tahun berikutnya.

LANDASAN TEORI

1. Keberanian Berbicara dalam Belajar Bahasa Indonesia

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial,

dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam

mempelajari semua bidang studi. 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 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006

tentang Standar Isi SD/MI )

Kemampuan berbahasa Indonesia adalah salah satu syarat yang harus

dipenuhi oleh masyarakat Indonesia, demikian pula dengan murid sekolah dasar.

Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran pokok dalam bidang pendidikan dan

pengajaran di sekolah dasar. Pelajaran bahasa Indonesia diajarkan kepada murid

berdasarkan kurikulum yang berlaku.

Di dunia pembelajaran Bahasa Indonesia tampak masih diberlakukan

pendekatan komunikatif integratif, di samping mengingatkan pentingnya

kebermaknaan dalam belajar bagi pembelajaran (Sumarsono dalam Wahyudi,

2011 : 7).

Keterampilan berbahasa meliputi keterampilan menyimak, membaca,

berbicara dan menulis. Tujuan utama dari semua bentuk seni berbicara adalah

penyampaian informasi melalui lisan kepada semua audiens. Fungsi berbicara

adalah mendukung kesuksesan dari penyampaian sebuah gagasan. Kompetensi

berbicara merupakan kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi yang

tidak akan terwujud tanpa adanya kompetensi kebahasaan. Kompetensi



kebahasaan meliputi kompetensi gramatikal yaitu bentuk-bentuk dan kaidah

kebahasaan (fonologi, morfologi, kosakata, sintaksis) serta kompetensi

sosiolinguistik yaitu memahami aturan sosial dengan pemakaian bahasa.

Melatih keberanian siswa dalam berbicara memang tidaklah mudah. Perlu

ketekunan dan latihan yang rutin agar siswa bisa berani berbicara. Apalagi untuk

kelas 2 sekolah dasar membiasakan siswa untuk berani berbicara di depan kelas

masih cukup sulit.

Guru harus pandai memilih cara ataupun metode pembelajaran bahasa

Indonesia yang tepat agar siswa dapat tampil dan berani berbicara di depan kelas.

Banyak cara yang digunakan untuk melatih keberanian siswa dalam berbicara

antara lain :  pidato, memerankan drama, gambar cerita, dan sebagainya. Di sini

penulis ingin mencoba menggunakan media gambar cerita dalam melatih

keberanian siswa untuk berbicara.

2. Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik merupakan salah satu pembelajaran terpadu.

Menurut Hakiim (2009 : 212), pembelajaran tematik merupakan suatu model dan

strategi pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau

sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan area isi, keterampilan, dan sikap ke

dalam suatu tema tertentu, dengan mengkondisikan para siswa agar dapat

memperoleh pengalaman belajar yang lebih optimal, menarik, dan lebih

bermakna.

Pembelajaran tematik memadukan berbagai mata pelajaran dalam

kurikulum dan menghubungkannya melalui jaringan topik atau tema. Dengan

demikian, pembelajaran tematik tidak hanya sebagai kerangka materi

pembelajaran dan  konstruk pengetahuan bagi siswa, namun dapat dipandang

sebagai alat untuk mengkaji berbagai budaya bagi siswa.

Pembelajaran tematik mengantarkan siswa ke dalam suatu proses

pengalaman belajar yang lebih bermakna, menyenangkan dengan menjadikan

kelas sebagai bagian dari komunitas belajar dan budaya kelas dengan guru dan

siswa sebagai bagian dari komunitas belajar tersebut.

Menurut Hakiim (2009 : 212) bahwa ada beberapa prinsip yang perlu

diperhatikan terutama pada waktu penggalian tema dalam pembelajaran tematik

sebagai berikut :

1) Tidak terlalu luas tetapi mudah digunakan untuk memadukan mata pelajaran.

2) Bermakna memberikan bekal kepada siswa untuk belajar selanjutnya.



3) Sesuai dengan tingkat perkembangan siswa.

4) Menunjukkan minat siswa.

5) Mempertimbangkan peristiwa yang nyata (otentik) yang terjadi.

6) Mempertimbangkan kurikulum yang berlaku dan harapan masyarakat.

7) Mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar.

Ciri-ciri pembelajaran tematik antara lain berpusat pada siswa, sesuai

minat dan kebutuhan siswa, memberikan pengalaman langsung pada siswa,

pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dan berbagai

mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengajarkan tema Keluarga. Tema

Keluarga yang akan peneliti ajarkan dalam beberapa mata pelajaran yaitu Bahasa

Indonesia, IPS, dan PKn. Kompetensi Dasar yang akan diajarkan adalah :

1. Bahasa Indonesia

2.1 Bertanya kepada orang lain dengan menggunakan  pilihan kata yang tepat

dan santun berbahasa.

2.2 Menceritakan kegiatan sehari-hari  dengan bahasa yang  mudah dipahami

orang lain.

2. IPS

1.3 Menceritakan peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis.

3. PKn

1.1 Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa.

1.2 Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di

sekolah.

3. Penggunaan Media Gambar Cerita

Kata media berasal dari medium yang berarti perantara. Menurut Hidayat

(2011 : 4) media pembelajaran merupakan perantara yang digunakan oleh guru

dalam menyampaikan pesan terhadap siswa dalam proses pembelajaran.

Media dapat berupa bahan maupun kombinasi bahan dan alat yang

digunakan dalam mendukung terciptanya pembelajaran yang efektif. Oleh karena

itu alat dan bahan merupakan media pembelajaran.

Jenis-jenis media pembelajaran berdasarkan kemampuan indera dan

teknologi yang digunakan dibedakan menjadi 4, antara lain : media cetak, media

dengar, media pandang, media pandang dengar. Manfaat media pembelajaran

menurut Sumiati dan Asra (2009 : 163) penggunaan media oleh guru dalam



pembelajaran tidak mutlak harus digunakan. Namun akan lebih baik jika

digunakan media pembelajaran karena media pembelajaran tentu mempunyai

kelebihan-kelebihan yang dapat dipergunakan untuk membantu proses

pembelajaran. Manfaat media pembelajaran antara lain :

1) Menjelaskan materi pembelajaran yang abstrak menjadi konkrit, seperti

menjelaskan bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan pada mata pelajaran

IPA kelas 2 SD.

2) Memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat

berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya.

3) Mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Misalnya belajar

melalui rekaman kaset, video, ataupun televisi.

4) Memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap

suatu materi pembelajaran atau obyek.

5) Menarik perhatian siswa, sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas,

dan kreativitas belajar siswa.

6) Membantu siswa belajar secara individual, kelompok, atau klasikal.

7) Materi pembelajaran lebih lama diingat dan mudah untuk digunakan kembali

dengan tepat dan cepat.

8) Mempermudah guru dalam menyajikan materi pembelajaran dala proses

pembelajaran.

9) Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan indera.

Pada dasarnya media pembelajaran sangat diperlukan dalam upaya

mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Namun bukan berarti media pembelajaran

itu harus selalu bersifat canggih dan mahal. Untuk itu guru harus kreatif dalam

memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar sekolah.

Media gambar cerita termasuk jenis media pembelajaran visual.

Diharapkan dengan penggunaan media gambar cerita dalam pelajaran bahasa

Indonesia dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa kelas

2 sekolah dasar.

4. Peningkatan Keberanian Berbicara dalam Belajar Bahasa Indonesia melalui

Pembelajaran Tematik dengan Media Gambar Cerita

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan meliputi 4 aspek

keterampilan yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara,  membaca, dan

menulis. Dari keempat aspek tersebut saling berkaitan. Dalam penelitian ini



penulis mengambil keterampilan berbicara untuk dikembangkan dan melatih

keberanian siswa dalam berbicara.

Untuk usia sekolah dasar kelas rendah terutama kelas 2, media sangat

mendukung untuk melatih  keberanian siswa dalam berbicara. Dari berbagai jenis

dan macam media yang telah dipaparkan di atas penulis memilih media gambar

cerita sebagai alat untuk melatih keberanian siswa berbicara. Pembelajaran yang

dilakukan di kelas 2 adalah pembelajaran tematik. Di sini penulis menggabungkan

pelajaran Bahasa Indonesia dengan pelajaran PKn dan IPS. Diharapkan dengan

menggunakan media gambar cerita, siswa bisa meningkatkan keberanian

berbicaranya sedikit demi sedikit.

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang dipergunakan untuk memperoleh

data. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Sukolilo 05, Kecamatan Sukolilo,

Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012/2013.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dibagi menjadi dua, sebagai berikut :

1. Subjek pelaku tindakan yaitu guru peneliti

2. Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas II SD Negeri Sukolilo 05,

Sukolilo, Pati.

Prosedur Penelitian

Menurut Arikunto (2006 : 16), model penelitian tindakan kelas adalah

“secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu

(1) perencanaan (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi”.

Jenis Penelitian

Menurut Arikunto (2006a:118), “data adalah hasil pencatatan peneliti, baik
yang berupa fakta maupun angka”. Disebutkan pula bahwa data adalah segala
fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi,

sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu

keperluan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dilihat dari

jenisnya, data kualitatif dapat dibedakan sebagai berikut:



Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi dan

wawancara, masing-masing akan dijelaskan secara singkat berikut ini :

1. Observasi

Menurut Margono dalam Rubiyanto (2011 : 85), “observasi adalah

pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang nampak pada

objek penelitian”. Dengan observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan siswa

dalam mempersiapkan, memperhatikan, dan melatih keberanian berbicara dalam

belajar Bahasa Indonesia yang dipadukan dengan pelajaran PKn dan IPS. Dari

kegiatan siswa di atas diharapkan dapat meningkatkan keberanian berbicara siswa

dalam belajar Bahasa Indonesia kelas II SD N Sukolilo 05.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab

secara langsung berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan respondent

menjawab secara lisan pula (Rubiyanto, 2011 : 83).

Wawancara dilakukan terhadap beberapa pihak seperti guru dan beberapa

siswa kelas II SD N Sukolilo 05. Dari kegiatan ini akan diperoleh data seberapa

besar tingkat penguasaan konsep diri siswa, serta bagaimana cara guru mengajar.

Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2006a:149) ”Instrumen adalah alat pada waktu

penelitian menggunakan metode”. Berdasarkan cara pelaksanaan dan tujuan,

peneliti menggunakan pedoman catatan observasi. Instrumen yang digunakan

dalam penelitian ini berupa catatan observasi yang berupa check- list.

Indikator Pencapaian

Dari 15 siswa kelas II SD N Sukolilo 5 ternyata 40% nya sudah cukup

berani berbicara di depan kelas sedangkan 60% nya masih sangat rendah

keberaniannya dalam berbicara. Sehingga diharapkan dengan penerapan metode

tematik menggunakan media gambar cerita mampu meningkatkan keberanian

berbicara pada siswa sebesar 85%.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Sekolah

Berikut ini adalah profil SD Negeri Sukolilo 05

a. Nama Sekolah :  SD Negeri Sukolilo 05

b. Alamat Sekolah :

1) Jalan :  Sukolilo-Misik Km 1, Ledok RT 01 RW04

2) Kelurahan : Sukolilo

3) Kecamatan :  Sukolilo

4) Kabupaten/Kota :  Pati

5) Provinsi :  Jawa Tengah

6) Kode Pos :  59172

7) Telepon/HP :  081325318869

c. Tahun Operasional :  1985

d. Status Tanah :  Hak Pakai

e. Daya Listrik :  450  W

f. Nama Bank :  Bank Jateng

No. Rekening : 3-006-07692-0

g. Surat Izin Bangunan :  640 / 10186 / 01.11 / 2006

Visi dan Misi Sekolah

a. Visi Sekolah : Beriman taqwa, berprestasi, kreatif, terampil dan

berkebangsaan.

b. Misi Sekolah :

1) Menumbuhkan kecerdasan, kreatifitas, disiplin dan  bersikap santun.

2) Untuk mempersiapkan pendidikan yang lebih tinggi dengan

mengutamakan rasa kebangsaan.

Deskripsi Kondisi Awal

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan saat pembelajaran,

siswa terlihat kurang semangat dan sebagian besar terlihat bingung ketika ingin

menyampaikan pendapat, bertanya, dan bercerita. Hasil observasi awal ini

diperoleh informasi mengenai masalah yang terjadi yaitu :

1. Siswa sebagian besar kurang berani untuk bertanya.



2. Siswa kurang berani menyampaikan pendapat dan bercerita kepada siswa lain

3. Metode yang disampaikan guru hanya menyampaikan cerita dan berceramah

sehingga siswa mudah merasa bosan.

4. Guru kurang memiliki fasilitas lain berupa media gambar atau media buku

untuk membantu siswa dalam memahami cerita pendek pada awal

pembelajaran.

Deskripsi Siklus I

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2012, pembelajaran yang

dilaksanakan berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan

alokasi waktu 2 jam pelajaran (70 menit). Pada siklus I, peneliti menyusun RPP

dengan metode pembelajaran tematik, karena siswa yang akan diteliti adalah di

kelas II yang tergolong siswa kelas rendah. Peneliti menyiapkan materi pelajaran

Bahasa Indonesia yang berpusat pada keterampilan berbicara yang dipadukan

dengan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial

bertema keluarga. Hasil dari pelaksanaan siklus I bahwa 40% dari siswa belum

memiliki keberanian untuk bercerita di depan kelas dan 60%nya sudah memiliki

keberanian untuk bercerita di depan kelas.

Deskripsi Siklus II

Pelaksanaan penelitian pada siklus II dilaksanakan pada tanggal 16 Juli

2012. Pada siklus II ini guru meningkatkan kinerja dan bimbingan serta

pengarahan pada siswa, agar siswa dapat lebih fokus pada pembelajaran sehingga

mampu meningkatkan keberanian berbicara pada siswa. Pada siklus II suasana

belajar mengajar di kelas sudah membaik, komunikasi antar guru dan siswa juga

terjalin dengan baik. Perhatian siswa sudah terfokus kepada penjelasan guru

sehingga siswa mampu memahami materi yang disampaikan guru dengan baik.

Dari hasil pelaksanaan tindakan siklus II di atas diketahui bahwa 13%

siswa kurang aktif yaitu 2 siswa, sedangkan 87% siswa sudah aktif dalam

pembelajaran matematika yaitu 13 siswa. Data tersebut menunjukkan bahwa

keberanian berbicara siswa dalam belajar Bahasa Indonesia mengalami

peningkatan yang pesat.



Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian didapatkan berdasarkan analisis data hasil

penelitian yang dilaksanakan guru di kelasnya dan hasil diskusi dengan kepala

sekolah. Hasil penelitian memberi dorongan pada guru kelas untuk melakukan

pembelajaran yang dapat meningkatkan keberanian berbicara siswa.

Dalam rangka meningkatkan keberanian berbicara siswa, guru selalu

melakukan pembenahan pelaksanaan tindakan pada proses pembelajaran.

Sebelum diadakan penelitian, pembelajaran masih konvensional. Guru

menjelaskan materi dengan ceramah, sedangkan siswa mendengarkan tanpa

adanya inovasi dalam pembelajaran. Tindakan yang dilakukan oleh guru kelas

dalam meningkatkan keberanian berbicara siswa adalah dengan menerapkan

model pembelajaran tematik menggunakan media gambar cerita. Tujuannya

adalah untuk membantu siswa memperoleh keberanian dalam berbicara di depan

kelas.

Adapun peningkatan keberanian berbicara pada siswa dapat dilihat dari

tabel di bawah ini :

Tabel 1. Prosentase Keberanian Siswa Sebelum dan Sesudah Tindakan

No Nama Siswa Pra Siklus Siklus I Siklus II
1. Abu Sahal 50 70 70
2. Agni Faizatul Aini 70 70 70
3. Adi Mulyono 40 60 70
4. Amelia 30 70 70
5. Ayun Widya Anggraeni 50 70 70
6. Bagas Mulyono 90 80 80
7. Novi   Safitri 40 60 70
8. Nurhana 80 90 90
9. Oktavia  Ariyanti 30 50 70
10. Puput Rahmawati 70 70 80
11. Yoga Saputra 80 80 80
12. Mohammad Noval Ibnu S. 50 50 50
13. Pebriyanto 50 50 50
14. Zaskia Rahmawati 70 70 70
15. Gita Rahmawati 40 60 70
Jumlah siswa yang memenuhi
kriteria keberanian

6 9 13

Rata-rata persentase keberanian 40% 60% 87%



Grafik Peningkatan Keberanian Berbicara melalui Pembelajaran Tematik dengan
Media Gambar Cerita

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat adanya peningkatan yang

signifikan sebelum dan sesudah dilakukannya tindakan di kelas. Sebelum

dilakukan tindakan prosentase keberanian siswa hanya 40%, setelah dilakukan

tindakan siklus I keberanian siswa meningkat menjadi 60%, sedangkan setelah

dilakukan tindakan siklus II meningkat menjadi 87%.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan siklus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan

bahwa “Penerapan metode pembelajaran tematik dengan media gambar cerita

dapat meningkatkan keberanian siswa dalam belajar bahasa Indonesia siswa kelas

II SD Negeri Sukolilo 05 tahun pelajaran 2012/2013”.

Peningkatan keberanian siswa dalam belajar bahasa Indonesia yang

ditunjukkan dengan adanya peningkatan prosentase keberanian berbicara siswa

dari mulai awal sebelum tindakan sampai dilakukannya tindakan siklus I dan

siklus II. Sebelum dilakukannya tindakan yaitu Pra Siklus siswa yang berani

berbicara hanya 6 siswa dari 15 siswa seluruhnya (40%), Pada siklus I, siswa yang

aktif ada 9 siswa dari 15 siswa seluruhnya (60%). Pada siklus II, siswa yang aktif

ada 13 siswa dari 15 siswa seluruhnya (87%).
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Implikasi Hasil Penelitian

Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa dengan pembenahan

cara mengajar dan penggunaan metode pembelajaran yang tepat dari seorang guru

memberi pengaruh pada kegiatan belajar siswa yang berdampak pada penguasaan

materi yang diajarkan dan dapat meningkatkan keberanian siswa dalam belajar

bahasa Indonesia. Penerapan metode pembelajaran tematik dengan media gambar

cerita merupakan metode pembelajaran yang memiliki manfaat untuk

meningkatkan keberanian siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Metode

pembelajaran tematik memang metode yang tepat digunakan untuk kelas rendah

antara kelas satu sampai kelas tiga sekolah dasar.

Dengan metode pembelajaran tematik yang diterapkan dalam dua siklus

dapat meningkatkan keberanian siswa  dalam berbicara sehingga dapat membantu

siswa dalam mengungkapkan ide-idenya dalam berbicara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam

usaha untuk meningkatkan keberanian berbicara siswa dalam belajar bahasa

Indonesia, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Guru

a. Sebagai bahan masukan guru untuk memilih pendekatan dan model

pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang

digabung dengan pelajaran PKn dan IPS. Salah satunya dengan

menerapkan metode pembelajaran tematik, karena dengan metode tematik

dengan media gambar cerita dapat meningkatkan keberanian berbicara

siswa.

b. Guru perlu memperbanyak latihan berbicara bagi siswa. Hal ini akan dapat

membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa.

2. Bagi Sekolah

a. Sekolah diharapkan dapat memfasilitasi guru-gurunya dalam melakukan

pembelajaran agar pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat lebih

berkualitas. Dalam hal ini disediakan banyak media dan alat pembelajaran

yang lebih lengkap.



b. Sekolah memberi kebebasan kepada guru untuk mengeksplorasi

kemampuan mengajarnya dengan menerapkan berbagai macam metode

pembelajaran yang tepat bagi pembelajaran yang dilakukannya.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada masalah yang serupa,

hendaknya mengembangkan penelitian ini dan melakukan perbandingan dengan

metode pembelajaran yang lebih variatif, sehingga keberanian siswa lebih

meningkat lebih baik. Hal ini dilakukan agar pembelajaran Bahasa Indonesia di

sekolah menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan siswa

memiliki keterampilan berbicara yang baik.
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