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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar dan
hasil belajar Bahasa Indonesia aspek ketrampilan berbicara siswa kelas 1 SDN
01 Sambirejo tahun 2012/2013 dengan menggunakan media gambar.Penelitian
ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan
dalam dua siklus, masing- masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. Dalam setiap
siklus berisi kegiatan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek
penelitian adalah siswa kelas I SD Negeri 01 Sambirejo, Jumantono yang
berjumlah 43 siswa.Sumber data dikumpulkan dari informan, hasil observasi,
dokumen, dan tempat peristiwa berlangsung. Teknik pengumpulan data adalah
observasi, catatn lapangan tes, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan
triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan teknik analisis
interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan
menggunakan media gambar pada siswa kelas I SD Negeri 01 Sambirejo dapat
ditarik kesimpulan yaitu Penggunaan media gambar  dapat meningkatkan
aktivitas belajar  aspek berbicara dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada
siswa kelas I SD Negeri 01 Sambirejo, Jumantono tahun pelajaran
2012/2013.Peningkatan aktivitas belajar dapat terlihat dari: a)sebelum tindakan
siswa yang menjawab pertanyaan 13%, setelah tindakan siswa yang menjawab
pertanyaan 79%, b)sebelum tindakan siswa yang maju presentasi 5%, setelah
tindakan siswa yang maju presentasi 65%, c) sebelum tindakan siswa yang berani
mengajukan pertanyaan 5% setelah tindakan meningkat menjadi 63 %.
Penggunaan media gambar  dapat meningkatkan hasil belajar aspek berbicara
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas I SD Negeri 01
Sambirejo, sebelum tindakan yang lolos KKM ada 51 % siswa setelah tindakan
yang lolos KKM ada 81% siswa.

Kata kunci : Media gambar, Hasil belajar, aktivitas belajar
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A. Pendahuluan

Sekolah Dasar ( SD) sebagai peletak dasar pendidikan bagi

pendidikan berkelanjutan memerankan peran yang sangat penting.

Pengetahuan dasar yang ditanamkan pada siswa SD akan berpengaruh

pada keberhasilan siswa pada jenjang pendidikan selanjutnya.

Ketrampilan berbahasa siswa SD sangat bervariasi. Siswa SDN 01

Sambirejo bukanlah penutur ibu bahasa Indonesia. Mereka adalah penutur

ibu bahasa Jawa. Siswa SDN 01 Sambirejo kurang memahami Bahasa

Indonesia yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses

pembelajaran.

Dari hasil pengamatan siswa kelas I mempunyai keengganan

berbicara dalam Bahasa Indonesia. Aktivitas belajar siswa saat pelajaran

Bahasa Indonesia sangat rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya aktivitas

belajar siswa. Dari 43 siswa terdapat  5 % siswa yang bertanya, 13 %

siswa yang menjawab pertanyaan dan  5% mengajukan diri untuk

presentasi didepan kelas.Siswa yang lolos KKM hanya 51 % saja.Hasil tes

berbicara  pun rendah yaitu rata- rata hanya 67 dari KKM yang harus

dicapai 75.

Dalam kurikulum yang ada, siswa kelas I diharapkan menguasai

salah satu Kompetensi Dasar berbicara yaitu mendeskripsikan benda-

benda sekitar. Siswa kelas I ternyata mengalami kesulitan dalam

mendeskripsikan benda yang ada disekitar mereka. Hal ini karena mereka

tidak menghadapi benda yang dimaksud. Siswa kelas I sesuai dengan

perkembangan usianya belum bisa berpikir secara abstrak. Oleh karena itu

mereka memerlukan bantuan mengkonkritkan benda supaya bisa

mendeskripsikan benda dengan sederhana dan tepat.

Pembelajaran Bahasa Indonesia yang selalu melibatkan proses

membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara yang tidak dikemas

dengan model pembelajaran yang menyenangkan membuat siswa bosan.

Siswa selama ini mengikuti pembelajran Bahasa Indonesia secara klaskal.
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Mereka membaca secara klasikal, menulis secara klasikal, berbicara dan

mendengarkan pun secara klasikal. Siswa mengikuti pembelajaran secara

pasif sesuai instruksi dari guru.

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN 01 Sambirejo belum

menggunakan alat peraga. Media yang digunakan dalam pembelajaran

selama ini adalah buku Bahasa Indonesia yang telah disediakan oleh

sekolah. Guru mengajarkan materi bedasarkan buku tersebut. Siswa

membaca bahan bacaan dari buku tersebut. Siswa pun menulis dari buku

tersebut.

Disisi lain pembelajaran Bahasa Indonesia perlu untuk dibuat

menjadi pembelajaran yang aktif yang melibatkan siswa. Seharusnya

pembelajaran dikemas dengan menarik dan menyenangkan. Keterlibatan

siswa dalam pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas belajar mereka,

sehingga siswa dapat menguasai materi dengan lebih ringan dan tidak

terbebani. Kekurangan guru dalam mengajar yang selama ini tidak

menggunakan media menjadikan pemelajran membosankan. Guru

seharunya menggunakan alat atau media yang dapat menggugah

keingintahuan peseta didik dan menumbuhkan antusiame mereka dalam

pembelajaran. Alat yang digunakan bias bervariasi sesuai dengan

kompetensi dasar yang akan dikuasai oleh siswa.

Dari uraian diatas maka diadakanlah penelitian tentang

Penggunaan  Media Gambar Untuk Meningkatan Aktivitas dan Hasil

Belajar Bahasa Indonesia  Aspek Ketrampilan Berbicara Siswa Kelas I

Semester II SDN 01 Sambirejo Tahun 2012/2013.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a.  Meningkatkan aktivitas  Bahasa Indonesia aspek ketrampilan

berbicara melalui pengguanaan media gambar pada siswa kelas I

semester II  SDN 01 Sambirejo tahun pelajaran 2012/2013.

b. Meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia aspek ketrampilan

berbicara  melalui pengguanaan media gambar pada siswa kelas I

semester II  SDN 01 Sambirejo tahun pelajaran 2012/2013
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B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas ( PTK).  Stanford (

1970) menyebutkan bahwa penelitian tindakan  merupakan suau kegiatan

siklustis yang bersifat menyeluruh, yang terdiri dari analisis, penemuan

fakta, konseptualisasi , perencanaan, pelaksanaan dan penemuan fakta

tambahan dan evaluasi.

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 01 Sambirejo yang

terletak di desa Sambirejo, kecamatan Jumantono, kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Nopember 2012 sampai Maret

2013. Subjek penelitian  ini adalah siswa dan guru SDN 01 Sambirejo .

Subyek yang dikenai tindakan  adalah siswa kelas I. Siswa kelas I terdiri

dari 43 siswa dengan perincian 15 siswa perempuan dan 28 siswa laki –

laki. Subyek yang melakukan tindakan  adalah Nordiyah Istiqomah.

Penelitian ini merupakan penelitian kolaboratif yang melibatkan

teman sejawat sebagi observer atau pengamat. Teman sejawat yang

bertindak sebagai teman sejawat dalam penelitianini adalah guru kelas II

SDN 01 Sambirejo.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil

pengamatan tentang aktivitas belajar Bahasa Indonesia siswa, hasil belajar

Bahasa Indonesia aspek ketrampilan berbicara siswa., hasil pengamatan

selama pembelajaran berlangsung. Data dikumpulkan dengan metode

observasi, catatan lapangan, metode tes dan dokumentasi. Untuk menjamin

validitas data dan pertanggungjawaban dapat dijadikan dasar yang kuat

untuk menarik kesimpulan diperlukan teknik validitas data., Teknik

validasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi.

Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembanding terhadap suatu data (Iskandar, 2011: 84).Teknik analisis data

yang digunakan adalah teknik analisis interaktif Miles dan Huberrman
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.Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara beriringan

yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembelajaran Bahasa Indonesia selain mensyaratkan kemampuan

secara tertulis juga menuntut kemampuan berupa ketrampilan berbicara.

Dalam pembelajaran selama ini siswa terbiasa hanya mendengarkan dan

mengerjakan soal. Sehingga siswa tidak mampu mentranfer ide melalui

ketrampilan aktif baik menulis  maupun berbicara Oleh karena itu dalam

penelitian ini peneliti berusaha meningkatkan aktivitas belajar siswa

supaya bisa meningkatkan ketrampilan berbahasa terutama ketrampilan

berbicara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan sebanyak dua siklus diperoleh

data- data aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar tersbut meliputi

aktivitas menjawab pertanyaan, aktivitas presentasi didepan kelas dan

aktivitas bertanya. Data- data tersebut bisa dibandingkan dengan data pra

tindakan. Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Tabel diatas dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut :

aktivitas belajar

pratindakan siklus I siklus II

jumlah

(prosentase)

jumlah

(prosentase)

jumlah

(prosentase)

menjawab pertanyaan 6(13%) 27 (63%) 34 (79%)

presentasi didepan

kelas 2 (5%) 22 (51%) 28 (65%)

Bertanya 2(5%) 6 (13%) 27(63%)
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Dari table dan diagram diatas dapat dilihat peningkatan aktivitas

belajar siswa. Siswa yang menjawab pertanyaan pada pratindakan

sebanyak 6 siswa atau 13%, siswa yang presentasi didepan kelas sebanyak

2 siswa atau 5%, siswa yang bertanya sebanyak 2 siswa atau 5%. Pada

siklus I dapat dilihat siswa yang menjawab pertanyaan menjadi 27 siswa

atau 63%,. Siswa yang presentasi didepan kelas meingkat menjadi 22

siswa atau 51%. Jumlah siswa yang bertanya masih rendah yaitu 6 siswa

atau 13%. Pada siklus II siswa yang menjawab pertanyaan menjadi 34

siswa atau 79%. Siswa yang presentasi didepan kelas menjadi 28 siswa

atau 65%. Siswa yang bertanya meningkat menjadi 27 siswa atau 63%.

Dari hasil penelitian diperoleh data- data nilai tes siswa. Data terrsebut

dapat dibandingkan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel diatas dapat disajikan dalam diagram sebagai berikut :

No
Hasil Belajar

Siswa

pratindakan siklus I siklus II

jumlah

(prosentase)

jumlah

(prosentase)

Jumlah

( prosentase)

1 Lolos KKM 22 (51%) 30 (69%) 35 (81%)

2 Tidak lolos KKM 21 (49%) 13 (31%) 8 (19%)

Jumlah 43 (100%) 43 (100%) 43 (100%)



9

Dari table dan  diagram diatas dapat dilihat bahwa siswa yang lolos

KKM pada pratindakan sebanyak 22 siswa atau 51%. Sedangkan siswa

yang tidak lolos KKm pada pratindakan sebnayak 21 siswa atau 49%.

Pada siklus I siswa yang lolos KKM sebanyak 30 siswa tau 69%.

Sedangkan siswa yang tidak lolos KKM sebanyak 31 %. Pada siklus II

siswa yang lolos KKM sebanyak 35 siswa atau 81%. Sedangkan yang

tidak lolos KKM sebanyak  8 siswa atau 19%.

Dari uraian diatas dapat terlihat peningkatan aktivitas belajar siswa

setelah guru menggunakan media gambar. Peningkatan tersebut meliputi

aktiitas menjawab pertanyaan dari 6 siswa atau 13% menjadi 34 siswa atau

79%, aktivitas presentasi didepan kelas dari 2 siswa atau 5 % menjadi 28

siswa atau 65% dan aktivitas bertanya dari 2 siswa atau 5 % menjadi 27

siswa atau 63%.. Peningkatan juga terrdapat pada pencapain nilai KKM

pada siswa . dari semula yang lolos KKM 51% menjadi 81 %.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan

oleh Sukatmi pada tahun 2010 dengan judul Upaya Meningkatkan

Ketrampilan Berbicara dengan media gambar ( Penelitian Tindakan Kelas

Pada Siswa Kelas V SD Negeri II Nambangan , Selogiri, Wonogiri). Hasil

penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, penerapan
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penggunaaan media gambar dapat meningkatkan keterampilan berbicara

siswa. Hal ini terlihat bahwa setelah dilakukan penelitian tindakan kelas,

siswa dapat berkomunikasi secara lisan dengan lancar, tidak merasa takut,

dan lebih berani berbicara dengan bahasa yang komunikatif, runtut, baik,

dan benar. Kedua, Penerapan penggunaan media gambar dapat

meningkatkan hasil nilai keterampilan berbicara siswa, terlihat dari 31

siswa, 84% (26 siswa) telah mencapai batas ketuntasan minimal yakni 6,8.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan

menggunakan media gambar pada siswa kelas I SD Negeri 01 Sambirejo

dapat ditarik kesimpulan :

1. Penggunaan media gambar  dapat meningkatkan aktivitas belajar

aspek berbicara dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa

kelas I SD Negeri 01 Sambirejo, Jumantono tahun pelajaran

2012/2013.Peningkatan aktivitas belajar dapat terlihat dari:

a.  Sebelum tindakan siswa yang menjawab pertanyaan sebanyak 6

siswa atau 13%, setelah tindakan siswa yang menjawab pertanyaan

34 siswa atau 79%.

b. Sebelum tindakan siswa yang maju presentasi 2 siswa atau 5%,

setelah tindakan siswa yang maju presentasi 28 siswa atau 65%.

c. Sebelum tindakan siswa yang berani mengajukan pertanyaan 2

siswa atau 5% setelah tindakan meningkat menjadi 27 siswa atau

63 %.

2. Penggunaan media gambar  dapat meningkatkan hasil belajar aspek

berbicara dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas I SD

Negeri 01 Sambirejo Sebelum tindakan yang lolos KKM ada 22 siswa

atau 51 % setelah tindakan yang lolos KKM ada 35 siswa atau 81%

siswa.
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