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Keterampilan berbicara mudha krama di SDN 1 Tawang Mas Semarang 
belum baik, karena guru kurang inovatif, guru  masih menggunakan metode 
konvensional, belum mampu meningkatkan motivasi siswa, kurang 
memanfaatkan media pembelajaran. Hal ini didukung data hasil belajar siswa 
kelas V  A semester I tahun pelajaran 2010/2011 yang masih di bawah kriteria 
ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 61. Data hasil belar 
siswa menunjukkan nilai terendah 0, nilai tertinggi 80, dan rata-rata kelas 3,8. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah: apakah dengan menggunakan media 
boneka tangan dapat meningkatkan keterampilan siswa berbicara mudha krama, 
aktivitas guru dalam pembelajaran, dan aktivitas siswa dalam pembelajaran?   

Tujuan umum penelitian ini adalah: mendeskripsikan peningkatkan 
keterampilan berbicara mudha krama. Tujuan khusus penelitian ini adalah: (1) 
mendeskripsikan peningkatkan keterampilan berbicara mudha krama,(2) 
mendeskripsikan peningkatkan aktivitas guru dalam pembelajaran, (3) 
mendeskripsikan peningkatkan keaktivan  siswa dalam pembelajaran keterampilan 
berbicara mudha krama siswa kelas V A SDN 1 Tawang Mas Semarang. 

Subjek penelitian adalah siswa dan guru kelas V A SDN 1 Tawang Mas 
Semarang. Penelitian ini berlangsung selama II siklus, dengan dua pertemuan 
disetiap siklusnya. Teknik pengumpulan data menggunakan 
pengamatan(observasi), dokumentasi, angket, tes. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) keterampilan 
siswa dalam berbicara mudha krama meningkat.Pada siklus I diperoleh rata-rata 
57,85% dan 77,3% pada siklus II sehingga mendapat kriteria baik sekali. (2) 
aktivitas guru dalam pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 20% dari 
71,25% pada siklus I menjadi 91,25% pada siklus II dan mendapat kriteria baik 
sekali (3) aktivitas siswa mengalami peningkatan sebesar 21,8% dari 66,5% pada 
siklus I menjadi 84,4% pada siklus II dan mendapat kriteria baik sekali. 

Berdasarkan simpulan yang dibuat, dapat diajukan suatu rekomendasi 
bahwa media boneka tangan dapat meningkatkan keterampilan siswa berbicara 
mudha krama, meningkatkan aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran 
 


