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ABSTRAK 
 

 
Lestari Kharisma, Arie. 2009. Peningkatan Keterampilan Berbicara pada Siswa 

Kelas IV SDN 02 Bantarbolang. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 1. Drs. Hy Poniyo, M.Pd; 2. 
Drs. Suwandi, M.Pd. 148 halaman. 

 
Kata Kunci: Keterampilan Berbicara, Media Audio. 
 

Hakikat Media audio merupakan jenis media yang didengar. Media ini 
memiliki karakteristik pemanipulasian pesan hanya dilakukan melalui bunyi atau 
suara-suara. Media ini sangat cocok untuk kepentingan pengajaran bahasa. Namun 
demikian untuk tujuan yang berkaitan dengan penguasaan informasi faktual, 
prosedur dan sikap, media ini masih memungkinkan untuk digunakan. Kenyataan 
yang ada di SDN 02 Bantarbolang, guru dalam mengajar belum menggunakan 
media sebagai alat memotivasi siswa dalam pembelajaran. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah penggunaan media audio pada siswa dapat 
meningkatkan keterampilan berbicara. Metode pada penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas dengan bentuk kolaboratif yang melibatkan peneliti, 
teman sejawat(guru), dan kepala sekolah. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 02 Bantarbolang, Pemalang pada 
tahun akademik 2008/2009, dengan jumlah siswa 48 yang terdiri dari 29 siswa 
laki-laki dan 9 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas IV. 
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan dua siklus. Masing-masing siklus 
terdiri dari empat langkah, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Cara pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes. Data 
tes menggunakan tes unjuk kerja, data nontes menggunakan pengamatan, 
wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Penelitian ini dikatakan berhasil jika 
keterampilan berbicara siswa dalam ragam formal meningkat, dengan perolehan 
nilai secara klasikal mencapai 7,4. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan disegala aspek 
pengamatan. Rencana pembelajaran dari siklus I sampai dengan siklus II dari 
masing-masing tindakan kelas dalam kategori cukup dan baik. Pada siklus I 
memperoleh rata-rata nilai 69,4, siklus II memperoleh nilai 78,8, ada peningkatan 
sebesar 9,4. 

Dengan melihat hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
penelitian ini mampu menjawab tujuan penelitian, yakni media audio dalam 
meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas IV SD Negeri 02 
Bantarbolang, tahun akademik 2008/2009. Akhirnya peneliti menyarankan 
hendaknya para guru kreatif dalam menentukan penggunaan media audio dalam 
pembelajaran keterampilan berbicara agar siswa tidak merasa jenuh mengikuti 
pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Keterampilan berbicara sangat dibutuhkan dalam berbagai jabatan 

pemerintahan, swasta maupun pendidikan. Seorang pemimpin misalnya, perlu 

menguasai keterampilan berbicara agar dapat menggerakkan masyarakat untuk 

berpartisipasi terhadap program pembangunan. Seorang pedagang perlu 

menguasai keterampilan berbicara agar dapat meyakinkan dan membujuk calon 

pembeli. Demikian halnya pendidik, mereka dituntut menguasai keterampilan 

berbicara agar dapat menyampaikan informasi dengan baik kepada anak didiknya. 

Bagi siswa pun dituntut menguasai keterampilan berbicara yang baik agar saat 

mereka terjun ke masyarakat tidak mengalami hambatan dalam hal berkomunikasi 

dengan anggota yang lain. 

Kenyataan yang ada di SDN 02 Bantarbolang menunjukkan bahwa masih 

banyak ketidakberhasilan siswa dalam belajar disebabkan siswa memiliki 

keterampilan berbicara yang rendah. Siswa kesulitan mengemukakan pendapatnya 

walaupun dalam taraf yang sederhana. Berdasarkan hasil belajar di kelas IV SDN 

02 Bantarbolang semester 2 tahun akademik 2008/2009 pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia yang harus dicapai siswa adalah 74. Target itu belum tercapai 

sebab dari 48 siswa, baru 28 siswa yang dapat mengemukakan pendapatnya 

sendiri walaupun masih dalam taraf sederhana. Sisanya masih 20 siswa belum 

dapat mengemukakan pendapat dengan baik (Daftar Nilai Kelas IV semester I). 
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Hal ini diduga karena siswa kurang termotivasi dalam mengungkapkan 

pendapatnya saat berbicara, selain itu siswa kurang percaya diri.  

Selama ini proses pembelajaran dilaksanakan kurang menarik minat belajar, 

akibatnya siswa menjadi malas untuk belajar. Hal ini sebagai bukti bahwa masih 

banyak siswa yang mengalami kesulitan atau mendapat hambatan dalam rangka 

meningkatkan keterampilan belajar berbicara. Siswa belum mengetahui 

bagaimana cara belajar berbicara secara efektif. Agar siswa terhindar dari 

kesulitan dalam meningkatkan keterampilan belajar berbicara, guru hendaknya 

mampu meningkatkan penggunaan strategi pembelajaran secara optimal. 

Penggunaan metode dan strategi pembelajaran secara optimal serta didukung 

dengan media yang tepat dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar 

berbicara. 

Proses belajar mengajar yang menggunakan media dapat mendorong siswa 

untuk menggunakan atau mengucapkan kata-kata. Siswa tidak akan terhambat 

dengan daya ingat yang masih terbatas (Santosa, 2007:1.8). Penggunaan media 

akan terasa lebih bermakna bagi siswa. Penggunaan media semenjak awal 

diharapkan siswa dapat memperoleh persepsi yang tepat dan akan mempengaruhi 

pemahamannya tentang pelajaran yang diberikan (Wibawa dan Mukti, 2001:19-

20).  

Ketidakberhasilan siswa Kelas IV SDN 02 Bantarbolang Kabupaten 

Pemalang dalam hal meningkatkan keterampilan berbicara perlu segera diatasi. 

Tindakan yang akan ditempuh peneliti untuk memperbaiki ketidakberhasilan 

tersebut adalah dengan menumbuhkan rasa percaya diri dan memberikan ragam 
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kegiatan belajar yang kreatif. Pemberian cerita dipilih sebagai upaya perbaikan 

pembelajaran berbicara. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan 

penggunaan cerita siswa tidak merasa jenuh mendengarkan penjelasan guru, 

sehingga siswa akan termotivasi untuk belajar sehingga prestasi belajar siswa 

akan meningkat. Dalam penelitian ini upaya untuk mengatasi ketidakberhasilan 

siswa dalam berbicara dibantu dengan menggunakan media audio. 

Pada tahap akhir uji kompetensi pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

indikator berbicara belum semua siswa mencapai nilai maksimal. Dalam proses 

pembelajaran masih dijumpai siswa yang ragu-ragu dalam mengungkapkan 

pendapatnya walaupun guru telah berulang-ulang memberikan contoh berbicara. 

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini diperlakukan pada siswa 

kelas IV SDN 02 Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang di 

semester 2 tahun pelajaran 2008/2009. Ruang lingkup permasalahan yang 

difokuskan pada peningkatan keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan 

media audio. 

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, penulis berupaya untuk 

mengubah situasi belajar menjadi lebih menyenangkan dan lebih mudah dipahami 

oleh siswa dengan menggunakan media audio sehingga pada akhirnya mampu 

meningkatkan keterampilan berbicara dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SD. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka peneliti 

dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
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“Apakah dengan menggunakan media audio dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara bagi siswa kelas IV SDN 02 Bantarbolang Kabupaten 

Pemalang ?“ 

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, dengan mengkaji latar belakang 

dan uraian lain sebelumnya, maka lingkup permasalahan ini difokuskan pada 

peningkatan keterampilan berbicara siswa dengan media audio. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan media 

audio sehingga dihasilkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan dan pada akhirnya dapat mencapai hasil belajar yang 

meningkat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi 

siswa, guru, dan sekolah. Manfaat itu antara lain : 

1. Bagi siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa adalah sebagai berikut : 
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a. Meningkatnya keterampilan siswa dalam pembelajaran berbicara melalui 

bercerita. 

b. Siswa dapat berekspresi kreatif sesuai dengan potensi kreativitasnya dalam 

berbicara menggunakan media audio. 

c. Menumbuhkan rasa percaya diri siswa maka mengurangi rasa ketakutan, 

karena di dalam kreativitas memungkinkan adanya keberanian dan 

keberagaman. 

2. Bagi guru  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk memilih dan 

menentukan pendekatan dalam melakukan pengajaran, sehingga siswa memiliki 

kompetensi dengan materi yang diajarkan, dan profesionalisme guru semakin 

meningkat. 

3. Bagi lembaga  

Dengan pelaksanaan penelitian ini manfaat yang didapat bagi lembaga 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagi sekolah, sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha-usaha yang 

mengarah pada peningkatan kemampuan berbicara. 

b. Acuan jika akan melakukan kegiatan yang nyata. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 
 

A. Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai keterampilan berbahasa pada umumnya dan 

keterampilan berbicara pada khususnya bukanlah hal baru dalam dunia 

pendidikan. Penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian tindakan kelas 

untuk memperbaiki pembelajaran keterampilan berbicara yang selama ini 

berlangsung. Pembelajaran keterampilan berbicara perlu mendapatkan perhatian 

karena keterampilan ini sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari dengan 

keterampilan berbicaralah pertama-tama kita memenuhi kebutuhan berkomunikasi 

dengan orang lain.  

Pustaka-pustaka yang mendasari penelitian ini adalah tulisan-tulisan hasil 

penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Beberapa 

penelitian yang mengangkat permasalahan pembelajaran keterampilan berbicara 

antara lain dilakukan oleh Sumarwati (1999), Sutopo (2000), Arief (2005), dan 

Marwiyah (2007).  

Tahun 1999, Sumarwati menulis skripsi yang diberi judul Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Siswa melalui Teknik Bermain Peran di SLTPN 8 Pati. 

Dari hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa teknik bermain peran dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Secara kuantitatif hasil penelitian ini 

melalui dua siklus menunjukkan peningkatan sebesar 10,6% untuk aspek 

kebahasaan dan 11,6% untuk aspek nonkebahasaan. Penelitian ini memberikan 
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kontribusi alternatif pembelajaran keterampilan berbicara. Sayangnya, penelitian 

ini hanya mengukur kadar peningkatan keterampilan berbicara siswa saja, tanpa 

menyoroti perubahan perilaku siswa setelah diberikan teknik baru dalam 

pembelajaran. Dengan demikian, respon siswa dalam pembelajaran belum dapat 

diidentifikasi.  

Sutopo (2000) membuat skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan 

Keberanian Berbicara dalam Pembelajaran Menanggapi Isi Berita Melalui 

Pemberian Penguatan dan Penggunaan Media Audio pada Siswa Kelas III 

SLTPN I Wedung Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2000/2001. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa setelah dilaksanakan penelitian dalam dua 

siklus dihasilkan simpulan bahwa penggunaan media audio dan pemberian 

penguatan dapat meningkatkan keberanian berbicara siswa sebesar 25% dari 

siklus I sampai siklus II. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan Arief pada siswa 

kelas X-4 SMAN 1 Jepara untuk pembuatan skripsinya. Skripsi yang dibuat diberi 

judul Peningkatan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas X-4 SMAN 1 Jepara 

Melalui Diskusi dengan Pendekatan Kontekstual Fokus Pemodelan. Dalam 

penelitiannya disimpulkan bahwa melalui diskusi dengan pendekatan kontekstual 

fokus pemodelan keterampilan berbicara siswa dapat meningkat. Peningkatan ini 

terlihat dari persentase keterampilan berbicara yang meningkat dari siklus I ke 

siklus II sebesar 7,82%. Tidak hanya peningkatan keterampilan berbicara siswa 

saja, siswa juga memberikan respon positif dalam pembelajaran berbicara melalui 

diskusi dengan pendekatan kontekstual fokus pemodelan. Respon positif yang 
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ditunjukkan adalah keaktifan dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Dengan demikian, penelitian ini cukup memberikan masukan bagi guru untuk 

memilih teknik pembelajaran keterampilan berbicara. 

Marwiyah (2007) membuat skripsi yang diberi judul Peningkatan 

Pembelajaran Berbicara dengan Media Audio Visual di SMKN 8 Bandung. 

Marwiyah menyimpulkan hasil penelitiannya menunjukan bahwa kemampuan 

siswa dalam berbicara mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat pada skor siswa mulai dari siklus ke-1 sampai siklus ke-3. 

Adapun rata-rata skor siklus ke-1 adalah 45,1 siklus ke-2 mengalami peningkatan 

menjadi 64 dan siklus ke-3 mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya 

menjadi 81,3. Berdasarkan hasil penelitian, kekurangan dan kelemahan siswa 

pada umumnya hampir sama yaitu kesalahan pada aspek intonasi, gerak mimik 

muka, dan kelancaran dalam berbicara, dengan pembelajaran menggunakan media 

audio visual kekurangan dan kesalahan siswa tersebut dapat dikurangi bahkan 

dihilangkan, sehingga media audio visual efektif digunakan dalam pembelajaran 

berbicara. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai 

keterampilan berbicara siswa sudah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Para peneliti 

telah menggunakan teknik maupun media yang bervariasi dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa, baik pada tingkat SD, SMP maupun 

SMA/SMK/MA.     
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Meskipun penelitian mengenai keterampilan berbicara telah banyak 

dilakukan, peneliti tetap menganggap bahwa penelitian sejenis masih perlu 

dilakukan untuk menemukan berbagai alternatif teknik dalam membelajarkan 

keterampilan berbicara kepada siswa. Hal ini mengingat kenyataan bahwa 

keterampilan berbicara siswa masih rendah, belum memuaskan, dan masih perlu 

dicarikan teknik-teknik yang efektif untuk membelajarkan keterampilan berbicara 

siswa. Berpijak pada fenomena di atas peneliti melakukan penelitian peningkatan 

keterampilan berbicara dengan menggunakan media audio pada siswa kelas IV 

SDN 02 Bantarbolang Kabupaten Pemalang. 

Dalam penelitian ini guru memperdengarkan bacaan melalui cassette tape 

recorder kemudian siswa mendengarkan bacaan tersebut. Siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi yang 

berhubungan dengan bacaan tersebut. Setelah itu siswa memberi komentar tentang 

masalah-masalah yang berhubungan dengan bacaan dengan alasan yang logis dan 

bahasa yang santun. 

Penelitian yang mengkaji peningkatan keterampilan berbicara pada siswa 

kelas IV dengan menggunakan media audio belum pernah dilakukan, sehingga 

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Berpijak pada 

penelitian-penelitian sebelumnya, dan adanya keinginan peneliti untuk 

memberikan sumbangsih alternatif-alternatif pembelajaran keterampilan berbicara 

bagi guru di sekolah-sekolah pada umumnya dan di SDN 02 Bantarbolang pada 

khususnya, maka penelitian ini perlu dilakukan. 
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B. Landasan Teori 

1. Hakikat Berbicara 

 Depdikbud dalam Haryadi dan Zamzani (1996:54) menyatakan bahwa 

berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud (ide, pikiran, 

isi hati) seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga 

maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Brown dan Yulle dalam Santosa 

(2007:6.34) berbicara dapat diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-

bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan atau 

perasaan secara lisan. 

Dalam proses komunikasi terjadi pemindahan pesan dari komunikator 

(pembicara) kepada komunikan (pendengar). Komunikator adalah seseorang yang 

memiliki pesan. Pesan yang akan disampaikan kepada komunikan lebih dahulu 

diubah ke dalam simbol yang dipahami oleh kedua belah pihak. 

Berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-

faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik dan linguistik. Pada saat bicara 

seseorang memanfaatkan faktor fisik yaitu alat ucap untuk menghasilkan bunyi 

bahasa. Bahkan organ tubuh yang lain seperti kepala, tangan, dan roman muka 

pun dimanfaatkan dalam berbicara. Faktor psikologis memberikan andil yang 

cukup besar terhadap kelancaran berbicara. Stabilitas emosi, misalnya tidak saja 

berpengaruh terhadap kualitas suara yang dihasilkan oleh alat ucap tetapi juga 

berpengaruh terhadap keruntutan bahan pembicaraan. Berbicara tidak lepas dari 

faktor neurologis yaitu jaringan syaraf yang menghubungkan otak kecil dengan 

mulut, telinga dan organ tubuh lain yang ikut dalam aktivitas berbicara. Demikian 
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pula faktor semantik yang berhubungan dengan makna, dan faktor linguistik yang 

berkaitan dengan struktur bahasa selalu berperan dalam kegiatan berbicara. Bunyi 

yang dihasilkan oleh alat ucap dan kata-kata harus disusun menurut aturan tertentu 

agar bermakna (Haryadi dan Zamzani, 1996:56). 

2. Proses Berbicara 

Dalam proses belajar berbahasa di sekolah, siswa mengembangkan 

kemampuan berbicara secara vertikal tidak secara horizontal. Maksudnya, siswa 

sudah dapat mengungkapkan pesan secara lengkap meskipun belum sempurna. 

Makin lama kemampuan berbicara tersebut menjadi makin sempurna dalam arti 

strukturnya menjadi makin benar, pilihan katanya makin tepat, dan kalimat-

kalimatnya makin bervariasi (Slamet, 2005:5). 

Numan dalam Slamet (2005:5) mengemukakan adanya tiga cara untuk 

mengembangkan secara vertikal dalam meningkatkan kemampuan berbicara: (1) 

menirukan pembicaraan orang lain (khusus guru), (2) mengembangkan bentuk-

bentuk ujaran yang telah dikuasai, dan (3) mendekatkan atau menjajarkan dua 

bentuk ujaran, yaitu bentuk ujaran sendiri yang belum benar dan ujaran orang 

dewasa (terutama guru) yang sudah benar. 

Berbagai jenis kegiatan dalam proses pembelajaran berbicara, yaitu (a) 

percakapan, (b) berbicara estetik (bercerita atau mendongeng), (c) berbicara untuk 

menyampaikan informasi atau untuk mempengaruhi, dan (d) kegiatan dramatik  

Tompkins dan Hoskisson dalam Slamet (2005:5-7) 
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1) Percakapan 

Tarigan dalam Haryadi dan Zamzani (1996:64) menyatakan percakapan 

adalah kegiatan berbicara dua arah yang terjadi antarpelaku. Siswa mempelajari 

strategi dan keterampilan melakukan sosialisasi dari percakapan ketika mereka 

berpartisipasi dalam percakapan di kelompok kecil. Para siswa mempelajari cara 

memulai percakapan, berbicara ketika memperoleh giliran, menjaga agar 

percakapan berlangsung terus, mendukung komentar dan pertanyaan anggota 

kelompok, mengatasi perbedaan pendapat dan mengakhiri percakapan. Siswa juga 

belajar tentang peranan kemampuan berbicara dalam mengembangkan 

pengetahuan. 

Untuk memulai percakapan, seorang siswa secara sukarela atau dengan 

ditunjuk guru membuka pembicaraan. Kadang-kadang guru menyampaikan 

pertanyaan untuk didiskusikan, kemudian seorang siswa mulai percakapan dengan 

mengulangi pertanyaan tersebut, sedangkan anggota kelompoknya menanggapi. 

Siswa secara bergiliran menyampaikan komentar atau mengajukan 

pertanyaan, mereka mendukung pendapat teman-teman sekelompok dan 

memperluas komentar mereka. Lewat percakapan, siswa menuju pada tercapainya 

suatu tujuan. Tujuan tersebut dapat berupa penyelesaian suatu tugas, atau 

menanggapi pertanyaan guru. 

Siswa diarahkan untuk bertindak sopan dalam melakukan percakapan, siswa 

harus dapat mengatasinya dengan baik sehingga tidak terjadi pertengkaran. Siswa 

perlu menyadari bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar, dan 
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mereka perlu menghargai pendapat satu sama lain dan berusaha untuk dapat 

memadukannya. 

Pada akhir percakapan, siswa seharusnya sudah dapat mencapai suatu 

persetujuan, sudah menjawab semua pertanyaan atau sudah melaksanakan tugas 

dengan baik. Kadang-kadang siswa menghasilkan sesuatu dari suatu percakapan, 

misalnya berupa kumpulan catatan hasil percakapan. 

2) Berbicara Estetik (Mendongeng) 

Salah satu bentuk berbicara estetik ialah mendongeng. Guru menyajikan 

karya sastra kepada siswa dengan teknik bercerita, dan siswa juga diminta untuk 

bercerita mengenai karya sastra yang telah dibaca. 

Dalam memilih cerita tradisional misalnya cerita rakyat, sering dipilih untuk 

kegiatan bercerita (mendongeng), namun bentuk karya sastra anak-anak yang 

lama juga dapat digunakan. Hal yang paling penting dalam memilih cerita adalah 

memilih cerita yang menarik. Dalam memilih cerita yang menarik harus memiliki 

kriteria antara lain: (1) cerita tersebut sederhana, (2) alur cerita yang jelas, (3) 

tema cerita jelas, (4) jumlah pelaku cerita tidak banyak, (5) cerita menggunakan 

gaya bahasa perulangan, dan (6) cerita menggunakan bahasa yang mengandung 

keindahan. 

Siswa bercerita sesuai dengan persiapan yang mereka lakukan kepada 

teman-teman sekelas atau kepada anak-anak yang lebih kecil. Kegiatan bercerita 

(mendongeng) dapat dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil sehingga 

penggunaan waktunya dapat efisien. 
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3) Berbicara untuk Menyampaikan Informasi atau Mempengaruhi 

Kegiatan yang termasuk jenis kegiatan ini berupa melaporkan informasi 

secara lisan dan berdiskusi.  

a) Melaporkan Informasi Secara Lisan 

Langkah-langkah dalam melaporkan informasi secara lisan ialah memilih 

topik, mengumpulkan dan menyusun informasi, mengumpulkan benda-benda 

untuk menvisualkan informasi (diagram, gambar, dan lain-lain) dan menyajikan 

laporan. 

Dalam menyajikan laporan, siswa seharusnya tidak dengan membaca 

catatan. Sebelum penyajian dimulai, guru perlu menyampaikan ciri-ciri penyaji 

yang baik. Tolak ukur penyaji yang baik adalah penyaji harus berbicara cukup 

jelas dan tidak menyimpang dari pokok-pokok pembicaraan yang telah disiapkan. 

Kepada pendengar (siswa yang tidak sedang menyajikan informasi) perlu 

diingatkan bahwa mereka harus mendengarkan dengan penuh perhatian, 

mengajukan pertanyaan, dan memberikan penghargaan kepada penyaji, misalnya 

dengan bertepuk tangan. 

b) Diskusi 

 Diskusi atau bertukar pikiran merupakan salah satu bentuk berbicara 

dalam kelompok yang banyak digunakan dalam masyarakat (Haryadi dan 

Zamzani, 1996:69). Penerapannya dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan, 

misalnya rembug desa, musyawarah, rapat, belajar kelompok, diskusi kelompok, 

diskusi panel, seminar, lokakarya, dan simposium. 
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 Suatu diskusi akan berjalan dengan baik apabila memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: (1) pimpinan dan peserta diskusi memahami perannya masing-

masing, (2) suasana demokratis, (3) peserta berpartisipasi penuh, (4) selalu 

dikembangkan bimbingan dan kontrol, (5) mengutamakan kontra argumen bukan 

kontra emosi, (6) menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan tepat, (7) terhindar 

dari klik yang monopoli pembicaraan, dan (8) dihasilkan suatu kesimpulan 

(Haryadi dan Zamzani, 1996:69-70) 

 Dalam proses tukar menukar pikiran perlu diperhatikan tata tertib dan 

santun diskusi, terutama yang berkaitan dengan cara mengemukakan pendapat, 

menanggapi, atau menanyakan sesuatu, menyampaikan jawaban atau tanggapan 

balik. Untuk dapat memahami pendapat orang lain, peserta diskusi sebaiknya: (1) 

mendengarkan uraian dengan penuh perhatian, (2) menghilangkan sikap 

emosional dan buruk sangka, (3) menangkap gagasan utama dan gagasan 

penjelasan serta mempertimbangkannya. 

 Dalam penelitian ini kegiatan keterampilan berbicara yang sering 

digunakan oleh penulis adalah kegiatan diskusi. Karena pembelajaran berbicara 

lebih menekankan kepada praktik daripada teori dan kegiatan diskusi memiliki 

aspek komunikasi dua arah dan fungsional.  

4) Kegiatan Dramatik 

Bermain drama merupakan media bagi siswa untuk menggunakan bahasa 

verbal dan non verbal dalam konteks yang bermakna. Ketika memainkan drama, 

anak-anak berinteraksi dengan teman-teman sekelas, berbagi pengalaman dan 

mencoba menafsirkan sendiri naskah drama yang dimainkan. Kegiatan dramatik 
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memiliki kekuatan sebagai suatu teknik pembelajaran bahasa karena melibatkan 

siswa dalam kegiatan berpikir logis dan kreatif, memberikan pengalaman belajar 

secara aktif dan memadukan empat keterampilan berbahasa.  

3. Bahan dan Strategi Pembelajaran Berbicara 

Tujuan utama pembelajaran berbicara di SD adalah melatih siswa dapat 

berbicara dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, guru dapat menggunakan bahan pembelajaran membaca 

atau menulis, kosakata dan sastra sebagai bahan pembelajaran berbicara, misalnya 

menceritakan pengalaman yang mengesankan, menceritakan kembali cerita yang 

pernah dibaca atau didengar, mengungkapkan pengalaman pribadi, bertanya 

jawab berdasarkan bacaan, bermain peran, dan berpidato (Santosa, 2007:6.38). 

Banyak cara untuk melaksanakan pembelajaran berbicara di SD, misalnya 

siswa diminta merespon secara lisan gambar yang diperlihatkan guru, bermain 

tebak-tebakan, menceritakan isi bacaan, bertanya jawab, mendiskusikan bagian 

cerita yang menarik, membicarakan keindahan sebuah puisi, melanjutkan cerita 

guru, dan berdialog. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan bahwa pembelajaran 

berbicara harus dikaitkan dengan pembelajaran keterampilan lainnya. 

Santosa (2007:6.38) menyatakan untuk memantau kemajuan siswa dalam 

berbicara, guru dapat melakukannya ketika siswa sedang melaksanakan kegiatan 

diskusi kelompok, dan tanyajawab. Pengamatan guru terhadap aktivitas berbicara 

para siswa dapat direkam dengan menggunakan format yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Faktor-faktor yang diamati adalah pengucapan, tata bahasa, 

kosakata, dan kelancaran. 
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4. Media Pembelajaran Audio 

Dalam kajian media pembelajaran audio penulis mengkaji tentang 

pengertian media, tujuan penggunaan media pembelajaran, dan jenis media. 

a. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerimanya (TIM, 2004:87). 

Association for Educational Communications and Technology (AECT) 

dalam TIM (2004:87) suatu asosiasi yang bergerak dalam bidang teknologi 

komunikasi dan pendidikan, mendefinisikan media adalah segala bentuk yang 

digunakan untuk menyalurkan informasi. Pengertian media yang diberikan AECT 

ini adalah pengertian media yang diberikan secara umum. Kata segala memberi 

makna bahwa yang disebut media tidak terbatas pada jenis media tertentu. Jadi 

apapun bentuknya bila dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dapat disebut 

sebagai media. 

Menurut Romiszowzki dalam Wibawa dan Mukti (2001:12), media ialah 

pembawa pesan yang berasal dari suatu sumber pesan (yang dapat berupa orang 

atau benda) kepada penerima pesan. Dalam proses belajar mengajar, penerima 

pesan itu ialah siswa. Pembawa pesan (media) itu berinteraksi dengan siswa 

melalui indera mereka. Siswa dirangsang oleh media itu untuk menggunakan 

inderanya menerima informasi. Kadang-kadang siswa dituntut untuk 

menggunakan kombinasi beberapa indera supaya dapat menerima pesan itu secara 

lebih lengkap. 
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Dari batasan pengertian media di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

media adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memperjelas materi 

atau untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.  

b. Tujuan Penggunaan Media Pembelajaran 

Media dapat digunakan dalam proses belajar mengajar dengan dua cara, 

yaitu sebagai alat bantu pembelajaran (dependent media) dan sebagai media 

pembelajaran (independent media). Alat bantu pembelajaran disebut juga alat 

bantu mengajar. Ini berarti efektivitas alat bantu tersebut terletak pada guru dalam 

menggunakannya (khususnya kemampuan menjelaskan). Sedangkan media 

pembelajaran adalah suatu media yang bermuatan pesan-pesan tertentu, yang 

dirancang untuk mencapai tujuan tertentu pula. Oleh karena itu media 

pembelajaran disebut juga sebagai perantara (medium) (Wibawa dan Mukti, 

2001:13). 

Dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru, penggunaan media 

dimaksudkan agar peserta didik yang terlibat dalam kegiatan belajar itu terhindar 

dari gejala verbalisme, yakni mengetahui kata-kata yang disampaikan guru tetapi 

tidak memahami arti atau maknanya.  

Secara khusus media pembelajaran digunakan dengan tujuan sebagai 

berikut: (1) memberikan kemudahan kepada siswa untuk lebih memahami konsep, 

prinsip, sikap dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling 

tepat menurut karakteristik bahan, (2) memberikan pengalaman belajar yang 

berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat siswa untuk belajar, (3) 

menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam tekhnologi karena siswa 



19 
 

 

tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu, dan (4) 

menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan siswa (TIM, 2004:92-93).  

Menurut Wibawa dan Mukti (2001:14-15) media dapat membantu guru 

memberikan informasi dengan baik, seperti: (1) media mampu memperlihatkan 

gerakan cepat yang sulit diamati dengan cermat oleh mata biasa, (2) media dapat 

memperbesar benda-benda kecil yang tak dapat dilihat oleh mata telanjang; (3) 

sebuah objek sangat besar tentu saja tidak dapat dibawa ke dalam kelas, benda-

benda seperti ini dapat diganti dengan realita, gambar, film, bingkai atau model 

yang digunakan guru dalam memberikan penjelasan di kelas; (4) objek yang 

terlalu komplek misalnya mesin atau jaringan radio dapat disajikan dengan 

menggunakan diagram atau model yang disederhanakan, dan (5) media dapat 

menyajikan suatu proses atau pengalaman hidup. 

c. Jenis Media 

Media audio merupakan jenis media yang didengar. Media ini memiliki 

karakteristik pemanipulasian pesan hanya dilakukan melalui bunyi atau suara-

suara. Media ini sangat cocok untuk kepentingan pengajaran bahasa. Namun 

demikian untuk tujuan yang berkaitan dengan penguasaan informasi faktual, 

prosedur dan sikap, media ini masih memungkinkan untuk digunakan (TIM, 

2004:104-105). 

Pada penelitian ini media audio yang digunakan adalah cassete tape 

recorder dengan pertimbangan bahwa alat tersebut tersedia di SDN 02 

Bantarbolang, mudah dibawa ke dalam kelas sebagai alat pembelajaran, mudah 

pengoperasiannya, serta dapat menggantikan kehadiran guru untuk sementara. 
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Cassete tape recorder merupakan alat yang dapat digunakan untuk merekam dan 

memutar kembali hasil rekaman dengan menggunakan alat perekam pita 

magnetik. 

Cassette tape recorder tidak dapat diabaikan fungsinya sebagai media 

pembelajaran di sekolah. Media ini memiliki fungsi untuk : (1) meningkatkan 

komunikasi audio; (2) membuat suasana belajar lebih mantap dan komunikatif; 

dan (3) mengembangkan kemampuan apresiasi dan imajinasi siswa terhadap hal-

hal yang sedang disajikan (Wibawa dan Mukti, 2001:380) 

Sebagaimana media yang lainnya, cassette tape recorder juga memiliki 

kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan media ini adalah: (1) lebih mudah 

dikontrol oleh guru, yaitu dapat diulang-ulang bila ada bagian tertentu yang terasa 

belum dipahami; (2) cocok untuk pengajaran bahasa, musik dan sebagainya; (3) 

tidak terikat jadwal, dan waktu penyiaran sebagaimana halnya pada media radio; 

(4) dapat digunakan untuk remidiasi; dan (5) praktis, karena mudah dibawa 

kemana-mana dan dapat digunakan untuk merekam, menampilkan, dan bahkan 

menghapus rekaman (Wibawa dan Mukti, 2001:39). 

Namun media cassette tape recorder juga memiliki keterbatasan, antara 

lain: (1) daya jangkaunya agak terbatas; (2) rekaman kadang-kadang mudah 

terhapus; dan (3) biaya pengadaannya lebih mahal, terutama untuk sasaran yang 

luas (Wibawa dan Mukti, 2001:39). 
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d. Kemanfaatan Media 

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah peningkatan 

keterampilan berbicara melalui media audio. Artinya, penelitian ini bertujuan 

hanya untuk mengetahui peranan media audio pada peningkatan keterampilan 

berbicara. Sedangkan pada penelitian ini peneliti akan menitikberatkan pada 

peningkatan kemampuan berbicara dengan menggunakan media audio. Jadi 

penelitian ini membangkitkan motivasi belajar dalam diri siswa sendiri. Penelitian 

tentang peningkatan keterampilan berbicara dengan menggunakan media audio 

belum ada yang meneliti, maka peneliti ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam 

lagi. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Keterampilan berbicara dalam ragam formal siswa SDN 02 Bantabolang 

akan mengalami peningkatan apabila pembelajaran keterampilan berbicara 

dilaksanakan dengan menggunakan media audio. Dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara dengan menggunakan media audio, siswa diminta untuk 

mendiskusikan hal-hal atau masalah-masalah yang dekat dengan dunia siswa, 

sehingga siswa lebih menguasai materi yang dibicarakan karena mereka 

mengalami sendiri masalah-masalah itu. Sedangkan penggunaan media audio 

dalam pembelajaran adalah untuk menarik minat belajar siswa sehingga dapat 

meningkatkan motivasi siswa sehingga prestasi belajar siswa juga dapat 

meningkat. Penggunaan media audio khususnya cassete tape recorder diharapkan 

dapat membantu siswa mengatasi masalah belajar. Berdasarkan uraian di atas 
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kerangka berpikir peneliti sebagai berikut media audio dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara pada siswa. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir yang peneliti paparkan di atas, diduga bahwa 

penggunaan media audio pada siswa dapat meningkatkan keterampilan berbicara 

pada siswa kelas IV SDN 02 Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Hipotesis yang 

peneliti ajukan adalah “Melalui media audio dapat meningkatkan keterampilan 

siswa dalam berbicara”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

A. Perencanaan Tahapan Siklus I,  dan II 

Proses penelitian ini direncanakan berlangsung dalam dua siklus. Tiap siklus 

terdiri atas empat tahap, yaitu 1) perencanaan, 2) tindakan, 3) pengamatan, dan 4) 

refleksi. Proses kegiatan tindakan kelas yang peneliti lakukan adalah bertolak dari 

permasalahan yang akan dipecahkan, kemudian peneliti merencanakan suatu 

tindakan dan melaksanakannya. Pada pelaksanaan tindakan peneliti melakukan 

penyampaian materi, tes perbuatan, dan pengamatan terhadap kegiatan yang 

dilakukan. Tahap berikutnya berdasarkan hasil pengamatan, hasil wawancara, 

hasil jurnal, dan dokumentasi foto peneliti merefleksi kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada siklus I merupakan 

permasalahan yang harus dipecahkan pada siklus II. Selanjutnya, kegiatan dimulai 

lagi seperti pada siklus I, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi 

dengan perubahan-perubahan untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada 

siklus I  

Secara lebih rinci kegiatan-kegiatan tiap siklus peneliti sampaikan pada 

bagian berikut ini. 

1. Proses Pelaksanaan Siklus I 

Siklus ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
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a. Perencanaan  

Perencanaan merupakan refleksi awal berdasarkan hasil studi pendahuluan. 

Tahap yang dilakukan dalam perencanaan ini yaitu sebagai berikut :  

1)  koordinasi dengan guru pamong yang membantu peneliti dalam melakukan 

penelitian tindakan kelas 

2) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tindakan yang 

akan dilaksanakan dapat dilihat pada lampiran 1 

2) membuat perangkat pembelajaran 

3) menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan, yaitu pedoman tes 

perbuatan, pedoman pengamatan, wawancara siswa dan lembar jurnal. 

Dapat dilihat pada lampiran 4, 5, dan 6. 

4) mempersiapkam media yang akan digunakan,  

5) mempersiapkan materi yang akan diajarkan, dan  

6) menyiapkan perangkat tes keterampilan berbicara 

b. Tindakan 

Tahap ini merupakan implementasi perencanaan yaitu penggunaan strategi 

pembelajaran ini menitikberatkan pada penggunaan media audio yang dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara. Pelaksanaan tindakan pada siklus pertama 

ini, diawali dengan mengkondisikan kelas dengan apersepsi dan penjajagan 

kemampuan awal siswa sekaligus sebagai motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Guru menuliskan hasil apersepsi tersebut dan memberikan 

penguatan. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran pertemuan itu. 
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Selanjutnya, guru membacakan teks bacaan yang berjudul “Pemanfaatan 

Barang Bekas”. Setelah selesai, siswa mendengarkan teks bacaan “Pemanfaatan 

Barang Bekas” melalui media audio. Siswa disuruh maju untuk menceritakan 

kembali isi bacaan “Pemanfaatan Barang Bekas” dengan runtut. Kemudian, siswa 

mencatat hal-hal yang penting tentang bacaan “Pemanfaatan Barang Bekas”. 

Guru memberikan arahan kepada siswa tentang masalah-masalah yang 

terjadi di sekitar yang berhubungan dengan pemanfaatan barang bekas. Siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok, siswa mendiskusikan tentang masalah-

masalah yang terjadi di sekitar yang berhubungan dengan pemanfaatan barang 

bekas. Setelah itu, masing-masing kelompok memberi komentar tentang masalah-

masalah yang terjadi di sekitar yang berhubungan dengan pemanfaatan barang 

bekas dengan alasan yang logis dan bahasa yang santun. 

Guru memberikan motivasi agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan 

baik dan semua siswa terlibat. Guru juga menginformasikan aspek-aspek yang 

akan dinilai seperti pengucapan, tata bahasa, kosakata, dan kelancaran. Setiap 

penampilan berakhir guru memberikan penguatan kepada siswa. 

Selanjutnya, bersama siswa guru mengadakan refleksi terhadap proses dan 

hasil belajar pada hari ini. Guru memberikan kesempatan sekali lagi kepada 

siswanya untuk menanggapi pembelajaran keterampilan berbicara yang baru saja 

dilaksanakan, lalu guru menutup pertemuan hari ini.  
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c. Pengamatan  

Pengamatan dilakukan oleh peneliti pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Selain penyampaian materi pembelajaran dan melakukan tes 

perbuatan, peneliti juga mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. 

Aspek yang diamati adalah (1) memperhatikan penjelasan dari guru, (2) tidak 

selalu memperhatikan penjelasan dari guru, (3) tertarik atau senang terhadap 

pemutaran cassette tape recorder, (4) tidak tertarik terhadap pemutaran cassette 

tape recorder, (5) antusias mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara 

menggunakan media audio, (6) tidak antusias mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara menggunakan media audio, (7) semangat siswa dalam 

mengikuti diskusi, (8) tidak semangat dalam mengikuti diskusi, (9) tenang saat 

temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas, (10) ramai sendiri saat 

temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas. 

d. Refleksi 

Setelah proses tindakan siklus I berakhir, peneliti melakukan analisis 

mengenai hasil tes perbuatan, hasil pengamatan, wawancara siswa, dan jurnal. 

Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar keterampilan 

berbicara siswa, bagaimana sikap siswa selama mengikuti pembelajaran, dan 

kendala apa yang ditemui guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan refleksi yang meliputi 1) 

pengungkapan sikap siswa dalam kegiatan belajar mengajar, 2) keterampilan 

berbicara siswa pada siklus I, dan 3) pengungkapan tindakan-tindakan yang telah 

dilakukan guru selama mengajar. 
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Siklus I ini belum mampu menjawab tujuan penelitian tindakan kelas, 

karena penggunaan media audio masih merupakan hal baru sehingga siswa masih 

cenderung memperhatikan media yang disajikan guru atau peneliti bukan pada 

materi yang disampaikan oleh guru atau peneliti. Namun siswa sudah 

menunjukkan keberanian untuk bertanya tentang media. Mulai dari nama media, 

bagaimana menggunakannya dan jika guru atau peneliti tidak memperhatikan 

siswa mencoba untuk memegang. Hal ini pun sudah menunjukkan suatu 

perubahan dalam pembelajaran. 

2. Proses Pelaksanaan Siklus II 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, diadakan kegiatan-kegiatan untuk 

memperbaiki rencana dan tindakan yang dilakukan. Langkah-langkah kegiatan 

pada siklus II pada dasarnya sama seperti langkah-langkah siklus I, tetapi ada 

beberapa perbedaan kegiatan pada siklus II. Langkah-langkah pada siklus II yaitu: 

a) perencanaan, b) tindakan, c) pengamatan, dan 4) refleksi. Uraian proses 

pelaksanaan siklus II adalah sebagai berikut. 

a. Perencanaan 

Berangkat dari temuan faktual siklus I yang dibahas dalam analisis dan 

refleksi. Maka perencanaan pada siklus II ini pada dasarnya hanya 

menyempurnakan siklus I. Perbedaan yang dapat dikemukakan adalah bahwa 

pada siklus II pengamat dapat memperoleh laporan hasil pengamatan secara utuh. 

Perencanaan yang dilakukan adalah memperbaiki perencanaan yang telah 

dilakukan pada siklus I. Perbaikan tersebut terdapat pada rencana pembelajaran 
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dan media yang digunakan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

adalah sebagai berikut: 

1)  menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 2 

2)  mempersiapkan media audio, 

3)  menyusun instrumen yang akan digunakan, yaitu pedoman tes perbuatan, 

pedoman pengamatan, wawancara siswa, lembar observasi dan dokumentasi 

foto. Dapat dilihat pada lampiran 4, 5, dan 6 

4) Menyiapkan perangkat tes keterampilan berbicara 

5) memberikan pengawasan dan pengamatan agar siswa dapat tenang dan 

konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara 

6) memotivasi siswa agar lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran 

keterampilan berbicara 

b. Tindakan 

Tindakan pada siklus II dilakukan sesuai dengan rancangan pembelajaran 

yaitu pada rencana mengajar harian, seperti yang dilakukan pada siklus I juga 

menggunakan media audio. Tetapi, pada siklus II akan dilakukan perbaikan untuk 

lebih meningkatkan hasil yang didapat pada siklus I. 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II ini adalah:  

1)  guru mengadakan apersepsi untuk menggali pengetahuan siswa mengenai 

materi pembelajaran yang akan diajarkan,  

2)  siswa mendengarkan dengan cermat teks bacaan yang berjudul “Pemanfaatan 

Barang Bekas” yang diputar melalui cassette tape recorder, 
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3) guru meminta siswa untuk membentuk kelompok kembali dengan cara 

menentukan siswa yang memiliki keterampilan berbicara yang baik pada 

siklus I. Kemudian siswa diminta untuk menentukan sendiri anggota 

kelompoknya sebanyak empat orang tiap kelompok,  

4)  melalui cassette tape recorder , guru memutarkan suara orang yang sedang 

berbicara menanggapi suatu masalah, siswa diminta untuk memperhatikan 

dan mencatat hal-hal yang bisa ditiru untuk berbicara dalam kegiatan diskusi 

dan hal-hal yang kurang sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang 

mereka miliki,  

5) setelah semua tugas dikumpulkan, guru mengundi kelompok untuk tampil 

menyajikan hasil kerjanya di depan kelas dan siswa atau kelompok lain 

menanggapi,  

6) setiap kelompok menyajikan hasil kerjanya secara bergiliran. Setelah setiap 

kelompok selesai menyajikan hasil kerjanya, siswa lain menanggapi hasil 

kerja kelompok dan mendiskusikan alternatif-alternatif masalah yang ditemui 

kelompok yang tampil. Waktu penampilan setiap kelompok, mulai 

pemaparan hingga diskusi 10-15 menit. Pada kegiatan ini guru memotivasi 

siswa agar diskusi pada siklus II ini berlangsung lebih baik daripada siklus I 

dan semua siswa terlibat, karena akan diberi penilaian bagi siswa yang 

berbicara dan guru juga menginformasikan aspek-aspek yang dinilai. Setiap 

penampilan berakhir guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi,  
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7) setelah semua kelompok tampil, guru mengadakan refleksi bersama dengan 

siswa mengenai pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini (pengalaman, 

pengetahuan, dan perasaan ketika mengikuti pelajaran), dan  

8) sebelum menutup pelajaran guru menginformasikan materi pelajaran pada 

pertemuan berikutnya dan siswa diminta untuk mempelajarinya terlebih 

dahulu. 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada setiap perubahan perilaku yang dialami oleh 

siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain penyampaian materi 

pembelajaran dan melakukan tes perbuatan, peneliti juga mengamati perilaku 

siswa selama proses pembelajaran. Aspek-aspek yang diamati sama dengan 

aspek-aspek yang diamati pada siklus I, yaitu : (1) memperhatikan penjelasan dari 

guru  (2) tidak selalu memperhatikan penjelasan dari guru, (3) tertarik atau senang 

terhadap pemutaran cassette tape recorder, (4) tidak tertarik terhadap pemutaran 

cassette tape recorder, (5) antusias mengikuti pembelajaran keterampilan 

berbicara menggunakan media audio, (6) tidak antusias mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara menggunakan media audio, (7) semangat siswa dalam 

mengikuti diskusi, (8) tidak semangat dalam mengikuti diskusi, (9) tenang saat 

temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas, (10) ramai sendiri saat 

temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Pengamatan ini digunakan 

untuk mengetahui adanya perubahan sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara pada siklus II ini. 
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d. Refleksi 

Akhir tindakan siklus II dilakukan analisis hasil tes perbuatan, pengamatan, 

wawancara, dan jurnal. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengetahui 

kendala-kendala apa yang dijumpai guru pada siklus II, bagaimana perubahan 

sikap siswa dalam mengikuti pelajaran, dan seberapa besar peningkatan 

kemampuan berbicara siswa.  

Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan refleksi yang meliputi: (1) 

perubahan sikap siswa setelah mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara 

dengan menggunakan media audio, (2) peningkatan keterampilan berbicara siswa 

setelah mengikuti pembelajaran, dan (3) tindakan-tindakan yang telah dilakukan 

guru selama mengajar. Kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus II ini 

seharusnya diperbaiki pada siklus berikutnya. Namun, mengingat keterbatasan 

waktu, perbaikan-perbaikan kekurangan pada siklus ini terpaksa dilakukan diluar 

penelitian ini. Kelebihan yang didapatkan dapat dikembangkan lagi pada kegiatan 

pembelajaran sejenis dalam kegiatan belajar mengajar berikutnya.  

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah kelas IV SDN 02 Bantarbolang, Kecamatan 

Bantarbolang, Kabupaten Pemalang. Kelas ini memiliki siswa berjumlah 48 siswa 

dengan pendistribusian siswa laki-laki 28 anak dan siswa perempuan 20 anak. 48 

siswa tersebut memiliki pendengaran yang baik sehingga seluruh siswa dapat 

mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara dengan baik. Adapun daftar nama 
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siswa kelas IV SDN 02 Bantarbolang tahun akademik 2008/2009 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1: Daftar Nama Siswa Kelas IV SDN 02 Bantarbolang 

No Nama Jenis Kelamin 
Urut Induk L P 

1 1708 Ade Seno Haryanto L  

2 1712 Daris L  

3 1719 Galih Adi Purwanto L  

4 1722 I Gede Gilang Santoso L  

5 1725 Kefin Tubagus L  

6 1732 M. Sifa Riski L  

7 1737 Priana Susantoro L  

8 1743 Reza Tri Agus P L  

9 1749 Tanto Erwin L  

10 1753 Washar L  

11 1764 Abdul Khafid L  

12 1765 Agung Dwi Laksana L  

13 1766 Afni Nisrani Sawali  P 

14 1767 Alfian Jordi Suraking L  

15 1768 Ainnia Dwi Aprilia  P 

16 1769 Anyes Agustina  P 

17 1771 Atika Septiani  P 

18 1772 Bagus Kusuma L  

19 1773 Bunga Alfani F  P 

20 1774 Diki Tripurna L  

21 1775 Egi Wahyu Prasogi L  

22 1776 Elisa Mardiyanti  P 
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23 1777 Elfa Fitria  P 

24 1780 Fauzi Sanjaya L  

25 1782 Gifari Zakawali L  

26 1786 Izak Mustakim L  

27 1787 Lalita Cahya Puspa  P 

28 1788 Larasati Krisma Dewi  P 

29 1789 Levi Sitomareta  P 

30 1790 M. Fauzan Maulana L  

31 1791 Narendra Ercha P L  

32 1792 Norma Ayu Nuriza  P 

33 1793 Nova Bayu Yulianto L  

34 1794 Nurani Sasi Karani  P 

35 1795 Panji Fidyantara L  

36 1796 Pradina Tiarani  P 

37 1797 Riki Afianto L  

38 1798 Riska Amalia  P 

39 1799 Rohemi  P 

40 1800 Septianingsih  P 

41 1801 Sherlyn Intan   P 

42 1802 Sustiana Melani A  P 

43 1803 Sukma Anjani  P 

44 1804 Sutrimo L  

45 1805 Tri Indra Lestari  P 

46 1807 Tufail Mubarak B L  

47 1902 Ferica Aprilia  P 

48 1952 Fajar Wicaksono L  
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Latar belakang dipilihnya kelas ini sebagai subjek penelitian adalah 

sebagai berikut : (1) sesuai dengan materi dan pokok bahasan yang ada, (2) 

peneliti adalah guru di kelas IV (kelas yang dijadikan objek) sehingga sangat 

memudahkan peneliti dalam mengadakan penelitian, dan (3) berdasarkan hasil 

yang diperoleh selama semester I, kemampuan siswa dalam berbicara pada siswa 

kelas IV ini masih sangat rendah sehingga perlu diupayakan untuk 

meningkatkannya. Sesuai dengan masalah yang dikemukakan sasaran kajian 

dalam penelitian ini adalah peningkatan keterampilan berbicara dengan 

menggunakan media audio. 

 

C. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN 02 Bantarbolang Kecamatan 

Bantarbolang Kabupaten Pemalang. SDN 02 Bantarbolang memiliki letak 

geografis sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pemalang, 

sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Randu Dongkal, sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Sarwodadi, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan 

Desa Glandang. Jarak yang harus ditempuh adalah ± 17 KM dari pusat kota 

Pemalang.  

 

D.  Data Penelitian 

1. Jenis Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa nilai hasil belajar siswa 



35 
 

 

yang dapat dianalisis secara deskriptif (Arikunto, Suhardjono dan Supardi, 

2007:131). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa tes perbuatan. Data 

kuantitatif yang peneliti gunakan berupa data tes unjuk kerja, sedangkan data 

kualitatif adalah data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberikan 

gambaran tentang ekspresi siswa tingkat pemahaman terhadap suatu mata 

pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar yang 

baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam 

belajar, kepercayaan diri, dan motivasi belajar (Arikunto, Suhardjono dan Supardi, 

2007:131). Data kualitatif yang peneliti gunakan berupa data nontes yang terdiri 

dari pengamatan, wawancara siswa, dan jurnal.  

a. Tes Perbuatan 

Tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan berbicara ragam formal 

siswa adalah tes perbuatan. Tes ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan keterampilan berbicara siswa. Aspek-aspek yang akan diamati adalah 

aspek pengucapan dengan skor maksimal 5, aspek tata bahasa dengan skor 

maskimal 5, aspek kosakata dengan skor maskimal 5, dan aspek kelancaran 

dengan skor maksimal 5. Total keseluruhan skor maksimal adalah 20. Nilai akhir 

dari tes tersebut adalah jumlah skor yang diperoleh siswa dari jumlah seluruh 

masing-masing aspek yang dinilai dibagi skor maksimal dikalikan seratus.  

Dalam penilaian setiap aspeknya ditentukan skor sebagai patokan atau 

ukuran. Penskoran untuk keterampilan berbicara dapat mengacu pada skala 

penilaian dapat dilihat pada tabel 2. 
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b. Non Tes 

 Data nontes yang digunakan berbentuk pengamatan, wawancara, jurnal, 

dan dokumentasi foto. 

Tabel 2:  Aspek-Aspek Keterampilan Berbicara 

Aspek Nilai Keterangan Kategori 

Pengucapan 5 

4 

 

3 

 

 

2 

 

1 

Memudahkan dipahami 

Mudah dipahami meskipun dengan aksen 

tertentu 

Ada masalah pengucapan yang membuat 

pendengar penuh konsentrasi dan kadang-

kadang ada kesalah pahaman 

Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan 

sering harus mengulang 

Ada masalah pengucapan yang serius sehingga 

tidak bisa dipahami 

Sangat Baik 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

Kurang 

Sekali 

 

Tata 

Bahasa 

5 

4 

 

3 

 

2 

 

Tidak ada kesalahan tata bahasa 

Kadang-kadang membuat kesalahan tata bahasa 

tetapi tidak mempengaruhi makna 

Sering membuat kesalahan tata bahasa yang 

mempengaruhi makna 

Banyak kesalahan tata bahasa yang menghambat 

makna dan sering menata ulang kalimat 

Sangat Baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 
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1 Kesalahan tata bahasa begitu parah sehingga 

sulit dipahami 

Kurang 

Sekali 

Kosakata 5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

Memilih dan menggunakan kosakata atau 

ungkapan seperti penutur asli 

Kadang-kadang menggunakan kosakata yang 

tidak tepat dan harus mengulang karena kosakata 

tidak memadai 

Sering menggunakan kosakata yang tidak tepat 

percakapan agak terbatas karena keterbatasan 

kosakata 

Menggunakan kosakata secara salah dan 

kosakata terbatas sehingga sulit dipahami 

Kosakata sangat terbatas, percakapan tidak 

mungkin terjadi 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

Kurang 

Sekali 

Kelancaran 5 

4 

 

3 

 

2 

Lancar dan seperti penutur asli 

Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh 

masalah bahasa 

Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah 

bahasa 

Kadang-kadang ragu dan terhenti karena 

Sangat Baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 
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1 

keterbatasan bahasa 

Terputus-putus dan terhenti, percakapan tidak 

mungkin terjadi 

 

Kurang 

Sekali 

 

 

1) Pengamatan  

 Pengamatan digunakan untuk mengambil data penelitian pada saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Aspek yang diamati yaitu: (1) memperhatikan 

penjelasan dari guru  (2) tidak selalu memperhatikan penjelasan dari guru, (3) 

tertarik atau senang terhadap pemutaran cassette tape recorder, (4) tidak tertarik 

terhadap pemutaran cassette tape recorder, (5) antusias mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara menggunakan media audio, (6) tidak antusias mengikuti 

pembelajaran keterampilan berbicara menggunakan media audio, (7) semangat 

siswa dalam mengikuti diskusi, (8) tidak semangat dalam mengikuti diskusi, (9) 

tenang saat temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas, (10) ramai 

sendiri saat temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas.  

2) Wawancara  

Wawancara digunakan untuk mengambil data kualitatif. Wawancara ini 

digunakan untuk mengungkap efektivitas penggunaan media audio dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara dan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

ketika berbicara. Adapun aspek yang diungkap melalui wawancara ini adalah: (1) 

pendapat siswa tentang pemutaran cassette tape recorder dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara, (2) dapatkah penggunaan cassette tape recorder tersebut 
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membantu siswa untuk dapat berbicara dengan baik,  (3) mampukah siswa 

memahami dan menguasai materi atau masalah diskusi yang akan didiskusikan 

(materi yang diberikan guru),  (4) menurut siswa, materi atau permasalahan apa 

yang cocok untuk didiskusikan siswa di dalam kelas, (5) apakah dalam diskusi 

tersebut siswa mengalami kesulitan dalam berbicara dan diminta menyebutkan 

kesulitan-kesulitan tersebut, dan (6) pendapat siswa tentang pembelajaran 

keterampilan berbicara melalui diskusi kelas. 

3) Jurnal 

 Jurnal digunakan guru untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam 

proses pembelajaran dalam keterampilan berbicara dengan menggunakan media 

audio. Jurnal juga digunkan untuk mencatat perubahan yang terjadi, baik dari 

siswa maupun kejadian-kejadian yang menonjol dalam proses pembelajaran. 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dari seluruh kejadian yang dianggap penting 

selama pembelajaran berlangsung secara tertulis. Aspek pertanyaan dalam jurnal 

guru meliputi: (1) antusias siswa dalam pembentukan kelompok, (2) respon atau 

sikap siswa ketika diputarkan cassette tape recorder dalam pembelajaran, (3) 

komentar yang diberikan siswa ketika mendiskusikan masalah yang disajikan, (4) 

respon siswa atau kelompok dalam menerima materi atau masalah yang akan 

didiskusikan, (5) respon siswa dalam dalam mendiskusikan masalah yang diterima 

dengan kelompoknya, (6) pendapat atau jawaban yang diberikan siswa dalam 

diskusi, (7) semangat siswa dalam mengikuti diskusi, (8) diskusi yang 

dilaksanakan siswa, dan (9) respon siswa dalam mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara menggunakan media audio 
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4) Dokumentasi Foto  

Dokumentasi foto merupakan data yang cukup penting sebagai bukti 

terjadinya suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, peneliti memandang perlu juga 

menggunakan dokumentasi foto sebagai salah satu data instrumen nontes. 

Penggunaan instrumen berupa pengambilan gambar (foto) ini dimaksudkan untuk 

memperoleh rekaman aktivitas atau perilaku siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran dalam bentuk dokumentasi gambar. Dokumentasi foto akan 

memperkuat bukti analisis penelitian pada setiap siklus. Selain itu, data yang 

diambil melalui dokumentasi foto ini juga memperjelas data yang lain yang hanya 

terdeskripsikan melalui tulisan atau angka. Sebagai data penelitian, hasil 

dokumentasi gambar (foto) ini selanjutnya dideskripsikan sesuai keadaan yang 

ada dan dipadukan dengan data-data yang lain. 

2. Variabel Data 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel keterampilan 

berbicara dan variabel penggunaan media audio 

a. Variabel Keterampilan Berbicara 

Berbicara dapat diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

bahasa untuk mengekpresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan atau perasaan 

secara lisan. Sesuai kompetensi dasar keterampilan berbicara menanggapi suatu 

persoalan atau peristiwa dan memberikan saran pemecahannya dengan 

memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa, maka target keterampilan 

berbicara adalah siswa dapat menceritakan kembali isi teks bacaan dengan runtut, 
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siswa dapat menjelaskan masalah atau peristiwa yang terjadi di sekitar, dan siswa 

dapat memberikan komentar dengan alasan yang logis dan bahasa yang santun. 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika hasil belajar keterampilan berbicara 

secara individu memperoleh nilai 70 dan mencapai ketuntasan belajar secara 

klasikal 74. Dari pedoman di atas, peneliti dapat menyimpulkan keterampilan 

berbicara siswa kelas IV SDN 02 Bantarbolang berhasil mencapai kategori sangat 

baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Siswa dikatakan mendapat kategori 

sangat baik jika mendapat skor 85 sampai 100, hasil baik jika mendapat skor 70 

sampai 84, hasil cukup jika mendapat skor 55 hingga 69, hasil kurang jika 

mendapat skor 40 sampai 54, hasil kurang sekali jika mendapat skor 0 sampai 39. 

2. Variabel Media Audio 

 Variabel media audio yang akan digunakan pada pelaksanaan 

pembelajaran keterampilan berbicara adalah dengan memutarkan cassete tape 

recorder. Media audio ini digunakan agar siswa tertarik mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara. Siswa mendengarkan dengan cermat bacaan yang diputar 

melalui cassete tape recorder . Guru menjelaskan kepada siswa tentang isi cassete 

tape recorder, siswa mencatat hal-hal yang penting yang ditemukan dalam 

pemutaran cassete tape recorder, dan siwa mendiskusikan hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah yang ditemukan dalam pemutaran cassete tape recorder. 

 Dengan media audio akan memudahkan guru dan siswa dalam 

pelaksanaan keterampilan berbicara. Media audio dapat membantu guru dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran keterampilan 

berbicara karena media audio jarang digunakan oleh guru ketika mengajar 
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sehingga siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Bagi siswa, media audio 

sangat membantu untuk mengingat cerita yang disampaikan sehingga media audio 

dapat meningkatkan hasil belajar  keterampilan berbicara siswa. 

3. Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data utama dan 

data pendukung. Sumber utama data adalah guru dan siswa Sekolah Dasar Kelas 

IV SDN 02 Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang tahun 

akademik 2008/2009. Sumber data juga berasal dari studi pustaka terhadap buku-

buku nilai siswa. Sedangkan data pendukung berasal dari teman sejawat yang ikut 

menjadi pengamat (guru-guru kelas yang lain di SDN 02 Bantarbolang).  

 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini terdiri atas instrumen tes dan nontes. Instrumen tes digunakan untuk 

mengungkapkan data tentang keterampilan berbicara, sedangkan instrumen nontes 

digunakan berupa lembar pengamatan, wawancara siswa, jurnal, dan dokumentasi 

foto. 

a. Instrumen Tes 

Tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan berbicara ragam formal 

siswa adalah tes perbuatan. Tes ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan keterampilan berbicara siswa. Aspek-aspek yang akan diamati adalah 

aspek pengucapan dengan skor maksimal 5, aspek tata bahasa dengan skor 

maskimal 5, aspek kosakata dengan skor maskimal 5, dan aspek kelancaran 
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dengan skor maksimal 5. Total keseluruhan skor maksimal adalah 20. Nilai akhir 

dari tes tersebut adalah jumlah skor yang diperoleh siswa dari jumlah seluruh 

masing-masing aspek yang dinilai dibagi skor maksimal dikalikan seratus. 

Instrumen pedoman tes perbuatan dapat dilihat pada lampiran 3. 

b. Nontes 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif adalah 

aktivitas siswa yang berbentuk pengamatan, wawancara, jurnal, dan dokumentasi 

foto. 

1) Pedoman Pengamatan  

Pengamatan digunakan untuk mengambil data penelitian pada saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Aspek yang diamati yaitu: (1) memperhatikan 

penjelasan dari guru  (2) tidak selalu memperhatikan penjelasan dari guru, (3) 

tertarik atau senang terhadap pemutaran cassette tape recorder, (4) tidak tertarik 

terhadap pemutaran cassette tape recorder, (5) antusias mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara menggunakan media audio, (6) tidak antusias mengikuti 

pembelajaran keterampilan berbicara menggunakan media audio, (7) semangat 

siswa dalam mengikuti diskusi, (8) tidak semangat dalam mengikuti diskusi, (9) 

tenang saat temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas, (10) ramai 

sendiri saat temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Pengamatan 

ini digunakan untuk mengungkap efektivitas penggunaan media audio dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara. Instrumen pedoman pengamatan dapat 

dilihat pada lampiran 4. 
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2) Pedoman Wawancara  

Wawancara digunakan untuk mengambil data kualitatif. Wawancara ini 

digunakan untuk mengungkap efektivitas penggunaan media audio dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara dan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

ketika berbicara. Adapun aspek yang diungkap melalui wawancara ini adalah: (1) 

pendapat siswa tentang pemutaran cassette tape recorder dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara, (2) dapatkah penggunaan cassette tape recorder tersebut 

membantu siswa untuk dapat berbicara dengan baik, (3) mampukah siswa 

memahami dan menguasai materi atau masalah diskusi yang akan didiskusikan 

(materi yang diberikan guru),  (4) menurut siswa, materi atau permasalahan apa 

yang cocok untuk didiskusikan siswa di dalam kelas, (5) apakah dalam diskusi 

tersebut siswa mengalami kesulitan dalam berbicara dan diminta menyebutkan 

kesulitan-kesulitan tersebut, dan (6) pendapat siswa tentang pembelajaran 

keterampilan berbicara melalui diskusi kelas. Instrumen pedoman wawancara 

dapat dilihat pada lampiran 5. 

3) Pedoman Jurnal 

 Jurnal digunakan guru untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam 

proses pembelajaran dalam keterampilan berbicara dengan menggunakan media 

audio. Jurnal juga digunkan untuk mencatat perubahan yang terjadi, baik dari 

siswa maupun kejadian-kejadian yang menonjol dalam proses pembelajaran. 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dari seluruh kejadian yang dianggap penting 

selama pembelajaran berlangsung secara tertulis. Aspek pertanyaan dalam jurnal 

guru meliputi: (1) antusias siswa dalam pembentukan kelompok, (2) respon atau 
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sikap siswa ketika diputarkan cassette tape recorder dalam pembelajaran, (3) 

komentar yang diberikan siswa ketika mendiskusikan masalah yang disajikan, (4) 

respon siswa atau kelompok dalam menerima materi (masalah) yang akan 

didiskusikan, (5) respon siswa dalam dalam mendiskusikan masalah yang diterima 

dengan kelompoknya, (6) pendapat atau jawaban yang diberikan siswa dalam 

diskusi, (7) semangat siswa dalam mengikuti diskusi, (8) diskusi yang 

dilaksanakan siswa, dan (9) respon siswa dalam mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara menggunakan media audio. Instrumen pedoman jurnal 

dapat dilihat pada lampiran 6. 

c. Uji Instrumen 

 Dalam penelitian ini instrumen yang akan diujikan berupa tes dan non tes. 

Instrumen tersebut dilakukan dengan uji validitas isi dan uji validas permukaan. 

Dalam uji validitas isi, peneliti melaksanakannya dengan menyesuaikan aspek-

aspek yang akan dinilai berdasarkan landasan teori yang ada, kemudian 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, guru kelas, dan teman sejawat. Dalam 

pelaksanaannya, pedoman penelitian instrumen tes diubah beberapa kali untuk 

diperbaiki. Pengubahan dilaksanakan sesuai dengan indikator yang ada, tepatnya 

kriteria aspek yang ditentukan dalam menilai keterampilan berbicara. Uji validitas 

permukaan ini dilakukan peneliti dengan berkonsultasi dulu dengan dosen 

pembimbing, diperoleh kesepakatan bersama bahwa instrumen yang digunakan 

valid.  

 

 



46 
 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan non tes untuk 

memperoleh gambaran hasil pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

menggunakan media audio. 

1. Teknik Tes 

 Teknik yang digunakan berupa tes perbuatan. Untuk memperoleh data tes 

dilakukan sebayak dua kali yaitu siklus I dan siklus II. Peneliti memperoleh data 

tes perbuatan selama siswa mengikuti proses pembelajaran. Tes ini digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar peningkatan keterampilan berbicara siswa. 

Aspek-aspek yang akan diamati adalah pengucapan, tata bahasa, kosakata, dan 

kelancaran. Aspek-aspek tersebut tepat digunakan untuk menilai keterampilan 

berbicara siswa melalui media audio. Perolehan nilai tes perbuatan dapat dilihat 

dari rumus sebagai berikut: 

100)( ×=
alSkorMaksim

waperolehsisSkoryangdiNilaiAkhirNA
 

b. Teknik Nontes 

Teknik nontes dilakukan untuk mendeskripsikan sikap, keadaan, dan 

perilaku siswa selama proses pembelajaran. Data diperoleh dari menggunakan 

instrumen nontes berupa pengamatan, wawancara, jurnal guru, dan dokumentasi 

foto.  

1) Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Selain menyampaikan materi pembelajaran dan melakukan tes 
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perbuatan, peneliti juga mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran.   

Aspek yang diamati yaitu : (1) memperhatikan penjelasan dari guru  (2) tidak 

selalu memperhatikan penjelasan dari guru, (3) tertarik atau senang terhadap 

pemutaran cassette tape recorder, (4) tidak tertarik terhadap pemutaran cassette 

tape recorder, (5) antusias mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara 

menggunakan media audio, (6) tidak antusias mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara menggunakan media audio, (7) semangat siswa dalam 

mengikuti diskusi, (8) tidak semangat dalam mengikuti diskusi, (9) tenang saat 

temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas, (10) ramai sendiri saat 

temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Pedoman untuk 

mengungkap efektivitas penggunaan media audio dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara dapat dilihat pada lampiran 4 

2) Wawancara 

Wawancara ini digunakan untuk mengungkap efektivitas penggunaan media 

audio dalam pembelajaran keterampilan berbicara dan kesulitan-kesulitan yang 

dialami siswa ketika berbicara. Aspek yang diungkap melalui wawancara ini 

adalah: (1) pendapat siswa tentang pemutaran cassette tape recorder dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara, (2) dapatkah penggunaan cassette tape 

recorder tersebut membantu siswa untuk dapat berbicara dengan baik,  (3) 

mampukah siswa memahami dan menguasai materi atau masalah diskusi yang 

akan didiskusikan (materi yang diberikan guru),  (4) menurut siswa, materi atau 

permasalahan apa yang cocok untuk didiskusikan siswa di dalam kelas, (5) apakah 

dalam diskusi tersebut siswa mengalami kesulitan dalam berbicara dan diminta 
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menyebutkan kesulitan-kesulitan tersebut, dan (6) pendapat siswa tentang 

pembelajaran keterampilan berbicara melalui diskusi kelas. Pedoman wawancara 

dapat dilihat pada lampiran 5. 

3) Jurnal Guru 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dari seluruh kejadian yang dianggap 

penting selama pembelajaran berlangsung secara tertulis. Pertanyaan dalam jurnal 

guru meliputi: (1) antusias siswa dalam pembentukan kelompok, (2) respon atau 

sikap siswa ketika diputarkan cassette tape recorder dalam pembelajaran, (3) 

komentar yang diberikan siswa ketika mendiskusikan masalah yang disajikan, (4) 

respon siswa atau kelompok dalam menerima materi (masalah) yang akan 

didiskusikan, (5) respon siswa dalam dalam mendiskusikan masalah yang diterima 

dengan kelompoknya, (6) pendapat atau jawaban yang diberikan siswa dalam 

diskusi, (7) semangat siswa dalam mengikuti diskusi, (8) diskusi yang 

dilaksanakan siswa, dan (9) respon siswa dalam mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara menggunakan media audio. Lembar jurnal guru dapat 

dilihat pada lampiran 6. 

4) Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto diambil pada saat proses pembelajaran berlangsung untuk 

memperoleh rekaman aktivitas atau perilaku siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran dalam bentuk dokumen gambar (foto). Dokumentasi foto ini akan 

memperkuat analisis penelitian pada setiap siklus. Selain itu, data yang diambil 

melalui dokumentasi foto ini juga memperjelas data yang lain yang hanya 

terdeskripsi melalui tulisan dan angka.  
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini berupa 

membandingkan hasil yang diperoleh siswa satu kelas dalam siklus I dan siklus II 

dengan menggunakan  teknik kuantitatif dan teknik kualitatif.  

1. Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif yang digunakan berupa tes perbuatan. Untuk menghitung 

teknik kuantitatif nilai masing-masing siswa dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

    

 

Keterangan 

NA= Nilai Akhir 

Sp = skor yang diperoleh siswa 

Sm = skor maksimal bobot soal = bobot soal keseluruhan 

Selanjutnya, Suherdi (2002:125-126) menyatakan untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan berbicara siswa satu kelas diperoleh dengan cara 

membandingkan hasil yang diperoleh siswa satu kelas dalam siklus I dan siklus II. 

Nilai yang diperoleh siswa satu kelas setiap siklus dijumlahkan, kemudian jumlah 

tersebut dihitung dengan menggunakan rumus:  

N
X

XMean ∑=)(  

Keterangan :  

   X = Nilai rata-rata  

100×=
Sm
SpNA
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  ∑ X = Jumlah nilai dari seluruh skor dalam kelompok 

  N = Jumlah banyaknya siswa 

 

2. Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data 

non tes hasil pengamatan, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Data 

pengamatan dianalisis untuk mendeskripsikan sikap siswa dalam mengikuti 

pelajaran Dari data ini diketahui perubahan sikap siswa selama mengikuti 

pelajaran pada siklus I dan siklus II.  

Data hasil wawancara digunakan untuk mengungkap efektivitas penggunaan 

media audio dalam pembelajaran keterampilan berbicara dan digunakan untuk 

mengungkap kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ketika berbicara melalui 

diskusi. Dari data wawancara ini guru dapat mencari alternatif-alternatif 

pemecahan kesulitan yang dialami siswa ketika mengikuti pelajaran dan 

menentukan teknik pembelajaran yang sesuai dalam usaha meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa.  

Data dokumentasi foto digunakan untuk memperoleh rekaman aktivitas atau 

perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran dalam bentuk dokumen 

gambar. Dokumentasi foto akan memperkuat bukti analisis penelitian pada setiap 

siklus. Selain itu, data yang diambil melalui dokumentasi foto ini juga 

memperjelas data yang lain yang hanya terdeskripsikan melalui tulisan atau 

angka. Dari data ini guru dapat mencari alternatif-alternatif pendekatan 

pembelajaran yang sesuai agar pembelajaran berlangsung efektif.  
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H. Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dianggap berhasil apabila keterampilan berbicara siswa dalam 

ragam formal meningkat. Peningkatan keterampilan siswa ini ditunjukkan dengan 

peningkatan nilai yang diperoleh siswa dari siklus I ke siklus II. Nilai yang 

diperoleh siswa pada siklus II lebih tinggi daripada nilai yang diperoleh siswa 

pada siklus I. Dengan rata-rata secara individu mendapat nilai ≥ 70, dan secara 

klasikal mendapat nilai 74. Antara siklus I dan siklus II peneliti menetapkan 

indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3: Kategori Keberhasilan 

No Kategori Rentang Nilai 

1 Sangat Baik 85-100 

2 Baik 70-84 

3 Cukup 55-69 

4 Kurang 40-54 

5 Kurang Sekali 0-39 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian  

Hasil penelitian yang diuraikan meliputi hasil tes dan nontes, baik pada 

siklus I maupun siklus II. Hasil penelitian yang berupa tes keterampilan berbicara 

disajikan dalam bentuk data kuantitatif, sedangkan hasil penelitian nontes 

disajikan dalam bentuk deskripsi data kualitatif. Sistem penyajian data hasil tes 

keterampilan berbicara yang berupa angka ini disajikan dalam bentuk tabel, 

kemudian diuraikan analisis atau tafsiran makna dari laporan tabel tersebut. 

Selanjutnya, untuk data nontes dipaparkan dalam bentuk rangkaian kalimat secara 

deskriptif. Data nontes yang dipaparkan pada siklus I sama dengan data siklus II 

yang berupa hasil pengamaan, hasil wawancara, jurnal dan dokumentasi foto.  

 

1. Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus I 

 Pelaksanaan siklus I dilaksanakan hari rabu tanggal 8 April 2009 mulai 

pukul 07.00-08.30 WIB. Aktivitas yang peneliti lakukan adalah diawali dengan 

mengkondisikan kelas dengan apersepsi dan penjajagan kemampuan awal siswa 

sekaligus sebagai motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Guru 

menuliskan hasil apersepsi tersebut dan memberikan penguatan. Kemudian guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran pertemuan itu. 

Selanjutnya, siswa mendengarkan teks bacaan “Pemanfaatan Barang Bekas” 

melalui media audio. Siswa disuruh maju untuk menceritakan kembali isi bacaan 
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“Pemanfaatan Barang Bekas” dengan runtut. Kemudian, siswa mencatat hal-hal 

yang penting tentang bacaan “Pemanfaatan Barang Bekas”. 

Guru memberikan arahan kepada siswa tentang masalah-masalah yang 

terjadi di sekitar yang berhubungan dengan pemanfaatan barang bekas. Siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok, siswa mendiskusikan tentang masalah-

masalah yang terjadi di sekitar yang berhubungan dengan pemanfaatan barang 

bekas. Setelah itu, masing-masing kelompok memberi komentar tentang masalah-

masalah yang terjadi di sekitar yang berhubungan dengan pemanfaatan barang 

bekas dengan alasan yang logis dan bahasa yang santun. 

Guru memberikan motivasi agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan 

baik dan semua siswa terlibat. Guru juga menginformasikan aspek-aspek yang 

akan dinilai seperti pengucapan, tata bahasa, kosakata, dan kelancaran. Setiap 

penampilan berakhir guru memberikan penguatan kepada siswa. 

Selanjutnya, bersama siswa guru mengadakan refleksi terhadap proses dan 

hasil belajar pada hari ini. Guru memberikan kesempatan sekali lagi kepada 

siswanya untuk menanggapi pembelajaran keterampilan berbicara yang baru saja 

dilaksanakan, kemudian, guru menutup pertemuan hari ini.  

 

a. Paparan Hasil Belajar Siklus I 

Data hasil tes ini merupakan data penentu keterampilan berbicara siswa dan 

peningkatan keterampilan berbicara siswa. Dari hasil tes ini diketahui tingkat 

keterampilan berbicara siswa. Tes keterampilan berbicara ini dilakukan dengan 

cara meminta setiap kelompok tampil di depan kelas untuk memaparkan hasil 
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diskusinya berkaitan dengan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang 

diterimanya. Setiap anggota kelompok ada yang berperan menjadi moderator, 

penyaji, dan notulis. Siswa atau kelompok lain menjadi peserta diskusi yang nanti 

diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan (bertanya, menyanggah 

ataupun mengajukan pendapat) kepada kelompok yang tampil. Keterampilan 

berbicara siswa pada kegiatan tersebut akan diberikan penilaian sebagai tes 

keterampilan berbicara. Secara umum, hasil tes keterampilan berbicara pada siklus 

I ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.  

Tabel 4: Hasil Tes Keterampilan Berbicara Siklus I  

No Nilai Kategori Frekuensi ∑ Nilai % Nilai rata-rata 

1 85-100 Sangat baik 1 85 2 
48

3340
=X  

 = 69,6 (Cukup) 

2 70-84 Baik 31 2230 65 
3 55-69 Cukup 16 1025 33 
4 40-54 Kurang 0 0 0 
5 0-39 Sangat Kurang 0 0 0 
Jumlah 48 3340 100 
 

Tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa secara klasikal ke empat puluh 

delapan siswa mencapai nilai total 3340 dengan nilai rata-rata 69,6 dalam kategori 

cukup. Terdapat 1 siswa atau 2% siswa yang memperoleh kategori sangat baik 

dengan rentang nilai 85-100 yaitu siswa dengan no absen 31 dengan perolehan 

nilai 85. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik dengan rentang nilai 

70-84 sebanyak 31 siswa atau 65%, dengan rincian 10 siswa mendapat nilai 75 

yaitu siswa dengan nomor absen 11, 13, 16, 17, 22, 28, 29, 30, 32, dan 42, 

sebanyak 20 siswa mendapat nilai 70 yaitu siswa nomor absen 4, 6, 8, 14, 18, 19, 

23, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 46, 47, dan 48. Siswa yang memperoleh 
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kategori cukup dengan rentang nilai 55-69 sebanyak 16 siswa atau 33%, sebanyak 

13 siswa mendapat nilai 65 yaitu siswa dengan nomor absen 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 

20, 24, 39, 40, 43, dan 45, sisanya sebanyak 3 siswa mendapat nilai 60 yaitu siswa 

dengan nomor absen 2, 21, dan 25. Perolehan nilai rata-rata siswa dalam kategori 

cukup disebabkan karena guru menjelang banyak memberikan tugas, baik 

individu maupun kelompok, yang membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang 

banyak untuk menilai ketuntasan belajar siswa. Selain itu, pembelajaran 

keterampilan berbicara siswa melalui media audio masih dirasakan baru oleh 

siswa sehingga pola pembelajaran ini merupakan  proses awal bagi siswa untuk 

menyesuaikan diri dalam belajar. Pada siklus I ini siswa masih merasa gugup, 

menggunakan intonasi seperti orang membaca, dan ada pula yang masih 

menggunakan kata-kata santai atau bahasa Jawa. 

Hasil tes secara klasikal sebagaimana tabel 4 merupakan gabungan dari ke 

empat aspek keterampilan berbicara yang digunakan untuk menilai keterampilan 

berbicara siswa melalui media audio. Adapun hasil perolehan tiap aspek secara 

rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini. 

 

1) Hasil Tes Keterampilan Berbicara Aspek Pengucapan 

Dalam penilaian hasil tes keterampilan berbicara setiap aspeknya ditentukan 

skor sebagai patokan atau ukuran. Penskoran untuk keterampilan berbicara aspek 

pengucapan mengacu pada skala penilaian sebagai berikut :  

Tabel 5: Skala Penilaian Tes Keterampilan Berbicara Aspek Pengucapan 

Aspek Nilai Keterangan Kategori 
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Pengucapan 5 

4 

 

3 

 

 

2 

 

1 

Memudahkan dipahami 

Mudah dipahami meskipun dengan aksen 

tertentu 

Ada masalah pengucapan yang membuat 

pendengar penuh konsentrasi dan kadang-

kadang ada kesalah pahaman 

Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan 

sering harus mengulang 

Ada masalah pengucapan yang serius sehingga 

tidak bisa dipahami 

Sangat Baik 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

Kurang 

Sekali 

 

 

Secara rinci, hasil tes keterampilan berbicara aspek ketepatan ucapan dapat 

dilihat pada tabel 6 dibawah ini. 

Tabel 6: Hasil Tes Aspek Pengucapan 

No Nilai Kategori Frekuensi ∑ Nilai % Nilai rata-rata 

1 85-100 Sangat baik 2 100 4 
48

3420
=X  

 = 71,3 (Baik) 

2 70-84 Baik 28 2240 58 
3 55-69 Cukup 18 1080 38 
4 40-54 Kurang 0 0 0 
5 0-39 Sangat Kurang 0 0 0 

Jumlah 48 3420 100 
 

Berdasarkan tabel 6 tersebut dapat dijelaskan bahwa kefasihan siswa 

dalam melafalkan bunyi-bunyi bahasa sudah baik. Hal ini ditandai dengan jumlah 

nilai 3420 dengan perolehan nilai rata-rata kelas sebesar 71.3. Sebanyak 2 siswa 
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atau 4% memperoleh kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100 yaitu siswa 

dengan nomor absen 16 dan 35 dengan perolehan nilai 100. Sebanyak 28 Siswa 

atau 58% memperoleh nilai 70-84 dengan kategori baik yaitu siswa dengan nomor 

absen 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 

40, 41, 42, 44, 46, dan 48 dengan perolehan nilai 80. Sebanyak 18 siswa atau 38% 

memperoleh kategori cukup dengan rentang nilai 55-69 yaitu siswa dengan nomor 

absen 1, 2, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 39, 43, 45, dan 47 dengan 

perolehan nilai 60. Pengucapan siswa sudah baik karena rata-rata mereka tidak 

memiliki gangguan alat ucap yang mengganggu pengucapan.  

 

2) Hasil Tes Keterampilan Berbicara Tata Bahasa 

Penskoran untuk keterampilan berbicara aspek tata bahasa mengacu pada 

skala penilaian sebagai berikut :  

Tabel 7: Skala Penilaian Tes Keterampilan Berbicara Aspek Tata Bahasa 

Aspek Nilai Keterangan Kategori 

Tata 

Bahasa 

5 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Tidak ada kesalahan tata bahasa 

Kadang-kadang membuat kesalahan tata bahasa 

tetapi tidak mempengaruhi makna 

Sering membuat kesalahan tata bahasa yang 

mempengaruhi makna 

Banyak kesalahan tata bahasa yang menghambat 

makna dan sering menata ulang kalimat 

Kesalahan tata bahasa begitu parah sehingga 

Sangat Baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Kurang 
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sulit dipahami Sekali 

 

 

Hasil tes keterampilan berbicara aspek tata bahasa dapat dilihat pada tabel 

8 berikut ini. 

Tabel 8: Hasil Tes Aspek Tata Bahasa 

No Nilai Kategori Frekuensi ∑ Nilai % Nilai rata-rata 

1 85-100 Sangat baik 0 0 0 
48

3240
=X  

 = 67,5 (cukup) 

2 70-84 Baik 18 1440 38 
3 55-69 Cukup 30 1800 62 
4 40-54 Kurang 0 0 0 
5 0-39 Sangat Kurang 0 0 0 

Jumlah 48 3240 100 
 

Berdasarkan tabel 8 tersebut dapat dijelaskan bahwa siswa memiliki 

keterampilan tata bahasa yang cukup. Yaitu ditandai dengan jumlah perolehan 

nilai 3240 dengan rata-rata nilai 67,5. Sebanyak 18 siswa atau 38% siswa 

memperoleh kategori baik dangan rentang nilai 70-84 yaitu siswa dengan nomor 

absen 4, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 27, 30, 31, 33, 37, 42, 43, 46, dan 47 dengan 

memperoleh nilai 80. Sebanyak 30 siswa atau 62% siswa memperoleh kategori 

cukup dengan rentang nilai 55-69 yaitu siswa dengn nomor absen 1, 2, 3, 5, 6, 8, 

9, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 

45, dan 48 dengan memperoleh nilai 60. Penggunaan tata bahasa dipengaruhi oleh 

pilihan kata yang digunakan siswa ketika berbicara. Jika pilihan kata yang 
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digunakan siswa baku, maka tata bahasanya pun menjadi baku. Sebaliknya jika 

pilihan kata yang digunakan tidak baku, maka tata bahasanya menjadi tidak baku. 

Contoh nya menggunakan kata nggak apa-apa yang seharusnya tidak kenapa-

kenapa. 

 

3) Hasil Tes Keterampilan Berbicara Aspek Kosakata 

Penskoran untuk keterampilan berbicara aspek kosakata mengacu pada skala 

penilaian sebagai berikut :  

Tabel 9: Hasil Tes Aspek Kosakata 

Aspek Nilai Keterangan Kategori 

Kosakata 5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

Memilih dan menggunakan kosakata atau 

ungkapan seperti penutur asli 

Kadang-kadang menggunakan kosakata yang 

tidak tepat dan harus mengulang karena kosakata 

tidak memadai 

Sering menggunakan kosakata yang tidak tepat 

percakapan agak terbatas karena keterbatasan 

kosakata 

Menggunakan kosakata secara salah dan 

kosakata terbatas sehingga sulit dipahami 

Kosakata sangat terbatas, percakapan tidak 

mungkin terjadi 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

Kurang 

Sekali 
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Hasil tes keterampilan berbicara aspek kosakata dapat dilihat pada tabel 10 

berikut ini. 

Tabel 10: Hasil Tes Aspek Kosakata 

No Nilai Kategori Frekuensi ∑ Nilai % Nilai rata-rata 

1 85-100 Sangat baik 0 0 0 
48

3128
=X  

 = 65,2 (cukup) 

2 70-84 Baik 16 1208 33 
3 55-69 Cukup 32 1920 67 
4 40-54 Kurang 0 0 0 
5 0-39 Sangat Kurang 0 0 0 

Jumlah 48 3128 100 
 

Berdasarkan tabel 10 tersebut dapat dijelaskan bahwa siswa mempunyai 

keterampilan yang cukup dalam kosakata, yaitu ditandai dengan jumlah nilai 3128 

dengan perolehan nilai rata-rata 65,2 dalam kategori cukup. Sebanyak 16 siswa 

atau 38% memperoleh kategori baik dengan rentang nilai 70-84 yaitu siswa 

dengan nomor absen 6, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 38, dan 40 

dengan perolehan nilai 80, 32 siswa atau 67% mendapat kategori cukup dengan 

rentang nilai 55-69 yaitu siswa dengan nomor absen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 

14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 

48 dengan perolehan nilai 60. Sebagian besar siswa masih menggunakan kosakata 

dalam ragam santai dan kata-kata dari bahasa Jawa ketika berbicara, misalnya 

masih menggunakan kata nggak atau gimana. Untuk siklus berikutnya siswa perlu 

dimotivasi agar selalu menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat baku dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara melalui media audio ini. Menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan salah satu wujud kecintaan 

siswa terhadap bahasa Indonesia.  
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4) Hasil Tes Keterampilan Berbicara Kelancaran 

Penskoran untuk keterampilan berbicara aspek kelancaran mengacu pada 

skala penilaian sebagai berikut :  

Tabel 11: Hasil Tes Aspek Kelancaran 

Aspek Nilai Keterangan Kategori 

Kelancaran 5 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Lancar dan seperti penutur asli 

Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh 

masalah bahasa 

Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah 

bahasa 

Kadang-kadang ragu dan terhenti karena 

keterbatasan bahasa 

Terputus-putus dan terhenti, percakapan tidak 

mungkin terjadi 

Sangat Baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Kurang 

Sekali 

 

 

Hasil tes keterampilan berbicara aspek kelancaran dapat dilihat pada tabel 

12 berikut ini. 

Tabel 12: Hasil Tes Aspek Kelancaran 

No Nilai Kategori Frekuensi ∑ Nilai % Nilai rata-rata 

1 85-100 Sangat baik 1 100 2 
48

3340
=X  

 = 70 (Baik) 

2 70-84 Baik 24 1920 50 
3 55-69 Cukup 22 1320 48 
4 40-54 Kurang 0 0 0 
5 0-39 Sangat Kurang 0 0 0 

Jumlah 0 3340 100 
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Berdasarkan tabel 12 tersebut dapat dijelaskan bahwa kelancaran siswa 

dalam berbicara melalui diskusi baik dengan perolehan jumlah nilai 3340 dengan 

rata-rata nilai 70. Sebanyak 1 siswa atau 2% mendapat nilai 85-100 dengan 

kategori sangat baik yaitu siswa dengan nomor absen 31 dengan nilai 100. 

Sebanyak 24 siswa atau 50% mendapat nilai 70-84 dengan kategori baik yaitu 

siswa dengan nomor absen 1, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 

35, 38, 40, 42, 44, 45, 47, dan 48 dengan nilai 80. 22 siswa atau 48% mendapat 

nilai 55-69 dengan kategori cukup yaitu siswa dengan nomor absen 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 

9, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 33, 36, 37, 39, 41, 43, dan 46 dengan 

perolehan nilai 60. Kekuranglancaran siswa disebabkan rasa grogi dan tegang 

ketika berbicara karena belum terbiasa berbicara di depan umum. Siklus 

berikutnya siswa perlu dimotivasi agar menghilangkan perasaan-perasaan itu 

supaya pada diskusi berikutnya siswa lebih lancar dalam berbicara.  

b. Hasil Nontes 

Pada siklus I ini data penelitian nontes didapatkan dari hasil pengamatan, 

wawancara siswa, hasil jurnal dan dokumentasi foto. Hasil selengkapnya 

dijelaskan pada uraian berikut ini.  

1) Hasil Pengamatan 

Pengambilan data melalui pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama pembelajaran. Pengamatan ini dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Aspek yang diamati dalam pengamatan ini meliputi 

perilaku yang ditunjukkan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh data selengkap mungkin untuk mengungkap 
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perilaku yang ditunjukkan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Aspek 

yang diamati yaitu:. (1) memperhatikan penjelasan dari guru  (2) tidak selalu 

memperhatikan penjelasan dari guru, (3) tertarik atau senang terhadap pemutaran 

cassette tape recorder, (4) tidak tertarik terhadap pemutaran cassette tape 

recorder, (5) antusias mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara 

menggunakan media audio, (6) tidak antusias mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara menggunakan media audio, (7) semangat siswa dalam 

mengikuti diskusi, (8) tidak semangat dalam mengikuti diskusi, (9) tenang saat 

temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas, (10) ramai sendiri saat 

temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Pedoman pengamatan ini 

diisi selama pembelajaran berlangsung dengan cara memberi tanda cek (√) pada 

setiap aspek yang diamati sesuai dengan kategori (keadaan di kelas), apakah 

termasuk sangat kurang, kurang, cukup, baik, atau sangat baik. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I ini terdapat beberapa perilaku 

siswa yang terdeskripsi. Secara umum hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 

13 berikut. 

Tabel 13: Deskripsi Hasil Pengamatan Siklus I 

 Kategori Baik Kategori Tidak Baik 
Aspek Pengamatan Aspek Pengamatan 

Tes 

Pengamatan 

 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 
F 38 46 39 30 39 10 2 9 18 9 

 % 79 96 81 63 81 21 4 19 37 19 
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 Selama pembelajaran keterampilan berbicara tidak seluruh siswa 

berperilaku dengan baik. Saat awal pembelajaran berlangsung saat guru 

menjelaskan langkah-langkah pembelajaran keterampilan berbicara terdapat 38 

siswa atau 79% yang memperhatikan penjelasan guru, masih ada 10 siswa atau 

21% yang tidak selalu meperhatikan penjelasan guru yaitu siswa dengan nomor 

absen 1, 4, 8, 12, 20, 21, 25, 37, 43, dan 44. Hal ini disebabkan siswa tidak 

mengerti tentang keterampilan berbicara yang baik karena siswa tidak 

memperhatikan penjelasan guru. 

 Terdapat 46 siswa atau 96% siswa terlihat tertarik atau senang dengan 

pemutaran cassette tape recorder, terbukti ketika guru memutarkan cassette tape 

recorder siswa langsung memperhatikan dan mendengarkan siswa langsung 

mencatat hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang terjadi pada pemutaran 

cassette tape recorder. Tetapi masih ada 2 siswa atau 4% siswa yang tidak tertarik 

terhadap media yang digunakan yaitu siswa dengan nomor absen 3 dan 8. 

 Terdapat 39 siswa atau 81% siswa yang antusias mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara dengan menggunakan media audio, tetapi masih ada 9 

siswa yang tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara 

dengan menggunakan media audio, yaitu siswa dengan nomor absen 3, 4, 5, 8, 25, 

37, 39, 40, dan 43 

 Terdapat 30 siswa atau 63% siswa yang semangat dalam mengikuti 

diskusi, tetapi masih ada 18 siswa atau 37% yang tidak semangat dalam mengikuti 

diskusi. Yaitu siswa dengan nomor absen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 

37, 39, 40, 43, dan 44. Banyaknya siswa yang tidak semangat dalam mengikuti 
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diskusi disebabkan karena siswa merasa gugup atau kurang percaya diri ketika 

harus berbicara di depan kelas. 

 Terdapat 39 siswa atau 81% siswa yang bersikap tenang dan 

memperhatikan saat temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas, masih 

ada 9 siswa atau 19% siswa yang masih ramai sendiri saat temannya 

mengemukakan pendapatnya di depan kelas, yaitu siswa dengan nomor absen 6, 

8, 12, 18, 20, 25, 36, 37, dan 43. 

2) Hasil Wawancara 

Pada siklus I ini, peneliti menggunakan instrumen wawancara untuk 

memperoleh data nontes. Wawancara tidak dilakukan kepada semua siswa, tetapi 

dilakukan kepada tiga siswa dengan nomor absen 2,17, dan 31 yang memperoleh 

nilai dengan kategori kurang, baik, dan sangat baik. Aspek yang diungkap melalui 

wawancara ini adalah: (1) bagaimana pendapat siswa tentang pemutaran cassette 

tape recorder dalam pembelajaran keterampilan berbicara, (2) dapatkah 

penggunaan cassette tape recorder tersebut membantu siswa untuk dapat 

berbicara dengan baik,  (3) mampukah siswa memahami dan menguasai materi 

atau masalah diskusi yang akan didiskusikan (materi yang diberikan guru), (4) 

menurut siswa, materi atau permasalahan apa yang cocok untuk didiskusikan 

siswa di dalam kelas, (5) apakah dalam diskusi tersebut siswa mengalami 

kesulitan dalam berbicara dan diminta menyebutkan kesulitan-kesulitan tersebut, 

dan (6) bagaimana pendapat siswa tentang pembelajaran keterampilan berbicara 

melalui diskusi kelas 
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Berdasarkana analisis data, dapat dijelaskan bahwa pemutaran cassette tape 

recorder dalam pembelajaran dapat membantu siswa memahami isi bacaan. 

Cassete tape recorder ini sangat membantu siswa untuk melakukan diskusi, siswa 

dapat menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran dan 

pemecahannya 

Berkaitan dengan materi atau masalah diskusi yang peneliti berikan, dari 

hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa siswa mampu memahaminya. 

Masalah diskusi yang peneliti berikan adalah masalah-masalah seputar dunia 

siswa yang dekat dengan kehidupannya di sekitar. Melalui wawancara tersebut 

juga dapat diungkap bahwa siswa lebih menyukai masalah-masalah tersebut 

daripada masalah yang lainnya. Hal ini diketahui dari jawaban siswa ketika 

menjawab pertanyaan peneliti mengenai materi atau permasalahan yang cocok 

untuk didiskusikan di dalam kelas. Semua siswa yang peneliti wawancarai 

memberikan jawaban yang sama, yaitu masalah seputar dunia siswa yang dekat 

dengan kehidupan siswa di sekitar.  

Mengenai pembicaraan siswa dalam diskusi tersebut, mereka mengalami 

kesulitan dalam berbicara. Kesulitan tersebut antara lain gugup dan kurang lancar. 

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, siswa mengatakan akan berusaha 

agar tidak gugup lagi pada pelaksanaan diskusi berikutnya dengan cara berlatih 

dan lebih menguasai materi yang diterimanya. Kesulitan-kesulitan tersebut 

menyebabkan pembicaraan siswa dalam diskusi kurang maksimal.  
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3) Hasil Jurnal Guru 

 Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal guru. Data yang 

diambil berisi ungkapan guru selama proses pembelajaran keterampilan berbicara 

dengan menggunakan media audio. Berikut ini dijelaskan hasil jurnal guru yang 

meliputi 9 aspek, yaitu: (1) antusias siswa dalam pembentukan kelompok, (2) 

respon atau sikap siswa ketika diputarkan cassette tape recorder dalam 

pembelajaran, (3) komentar yang diberikan siswa ketika mendiskusikan masalah 

yang disajikan, (4) respon siswa atau kelompok dalam menerima materi (masalah) 

yang akan didiskusikan, (5) respon siswa dalam dalam mendiskusikan masalah 

yang diterima dengan kelompoknya, (6) pendapat atau jawaban yang diberikan 

siswa dalam diskusi, (7) semangat siswa dalam mengikuti diskusi, (8) diskusi 

yang dilaksanakan siswa, dan (9) respon siswa dalam mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara menggunakan media audio 

Dalam siklus I ini, seluruh perilaku siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung terdeskripsi melalui jurnal guru. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, tidak semua siswa mengikutinya dengan baik. Beberapa siswa 

berbicara dengan siswa lain sehingga proses pembelajaran agak terganggu.  

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa siswa menunjukkan respon 

yang sangat baik ketika peneliti minta untuk membentuk kelompok, bahkan 

mereka mengusulkan cara pembentukannya. Akhirnya disepakati bahwa 

pembentukan kelompok dilakukan dengan cara berhitung 1-10 secara bergantian 

hingga siswa urutan terakhir. Siswa yang menyebut angka 1 bergabung menjadi 

satu kelompok, siswa yang menyebut angka 2 bergabung menjadi satu kelompok, 
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demikian seterusnya. Respon siswa sangat baik dalam pembentukan kelompok 

ini.  

Selanjutnya, siswa memberikan respon baik ketika peneliti memutarkan 

cassette tape recorder dalam pembelajaran. Bersama dengan teman 

sekelompoknya, siswa memperhatikan cerita yang peneliti berikan melalui cassete 

tape recorder dan mencatat hal-hal yang mereka temukan dari pemutaran cassete 

tape recorder tersebut seperti yang peneliti minta. Namun, ada beberapa siswa 

yang berbicara dengan teman sekelompok atau kelompok lain, sehingga agak 

mengganggu teman lain yang sedang memperhatikan cassete tape recorder yang 

diputarkan.  

Komentar yang diberikan siswa berkaitan dengan pemutaran cassete tape 

recorder yang peneliti berikan sudah baik. Mereka memberikan komentar-

komentar terhadap hal-hal yang telah peneliti minta sebelumnya dengan baik 

sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki berkaitan dengan 

cara berbicara yang baik dalam diskusi. Hal-hal yang peneliti mintakan komentar 

adalah jenis diskusi, cara berbicara setiap komponen yang terlibat, cara 

menyanggah, dan cara memberikan pendapat dalam diskusi tersebut. 

Respon yang ditunjukkan siswa ketika menerima masalah diskusi yang 

peneliti berikan juga baik. Beberapa saat setelah menerima masalah yang akan 

didiskusikan tersebut, ada beberapa siswa yang menunjukkan reaksinya dengan 

menganggukkan kepala dan pula siswa yang berkata, "O… o… o…". Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa senang dengan masalah diskusi yang  mereka terima 
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karena masalah tersebut adalah masalah yang dekat dengan kehidupan mereka di 

sekitar, bahkan ada siswa yang juga mengalaminya sendiri. 

 Selanjutnya, berdasarkan hasil jurnal guru, pembicaraan siswa cukup dalam 

memberikan pendapat atau jawaban. Umumnya, mereka sudah dapat menguasai 

materi yang peneliti berikan. Hal ini terlihat dari isi pembicaraan mereka dalam 

diskusi tersebut. Sayangnya, mereka kurang percaya diri dan grogi ketika 

berbicara di depan kelas sehingga menyebabkan pembicaraan yang sebenarnya 

menarik menjadi agak kurang menarik yang disebabkan oleh hal-hal tersebut.  

Semangat siswa dalam mengikuti diskusi cukup. Mereka mengikuti diskusi 

yang berlangsung dan menanggapinya dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan, pendapat ataupun sanggahan. Namun, ada siswa yang tidak 

memperhatikan diskusi dan berbicara sendiri dengan teman yang lain, sehingga 

agak mengganggu proses berlangsungnya diskusi. Hal ini juga mempengaruhi 

penampilan kelompok yang sedang tampil di depan kelas, karena mereka merasa 

kurang dihargai oleh peserta yang berbicara sendiri itu.  

Diskusi yang dilaksanakan siswa sudah cukup. Mereka mampu 

melaksanakan diskusi dari awal hingga akhir. Siswa sudah tahu apa yang harus 

mereka lakukan sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Hanya saja, 

proses diskusi yang dilaksanakan siswa agak terganggu dengan perilaku siswa 

yang berbicara dengan teman yang lain dan tidak memperhatikan penampilan 

kelompok lain. 

Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara 

dengan menggunakan media audio baik. Umumnya para siswa bersemangat dalam 
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mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Hal ini ditunjukkan dengan 

antusias mereka mulai dari mengikuti penjelasan materi dari guru (peneliti), 

pembentukan kelompok, pemutaran cassete tape recorder, mendiskusikan 

masalah, dan pelaksanaan diskusi di depan kelas, meskipun dalam proses 

pembelajaran ada beberapa siswa yang berbicara sendiri. 

Meskipun proses pembelajaran agak kurang kondusif dengan adanya 

beberapa siswa yang berbicara sendiri, namun hasil yang dicapai siswa sudah baik 

dan siswa masih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Antusias siswa ini 

diketahui dari respon atau ekspresi sebagian besar siswa yang peneliti ajar. 

Sebagian besar wajah mereka menampakkan ekspresi kagum terhadap teknik 

mengajar yang peneliti gunakan, karena pembelajaran keterampilan berbicara 

melalui media audio ini dirasakan hal baru bagi siswa. 

 

4) Dokumentasi Foto 

Pada siklus I ini, dokumentasi foto yang diambil meliputi aktivitas siswa 

ketika menerima materi yang berkaitan dengan masalah yang akan didiskusikan, 

aktivitas siswa ketika mendiskusikan masalah yang diterimanya, dan penampilan 

kelompok di depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dokumentasi 

berupa gambar ini digunakan sebagai bukti visual kegiatan pembelajaran selama 

penelitian berlangsung dan digunakan untuk memperjelas data penelitian lain 

yang hanya terdeskripsi melalui angka-angka dan kata-kata. Jadi, pembahasan 

akan menjadi lebih jelas dan lebih lengkap. Selanjutnya, deskripsi gambar 
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aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran keterampilan berbicara 

melalui diskusi pada siklus I selengkapnya dipaparkan berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1: Aktivitas siswa ketika menerima materi yang berkaitan dengan 

masalah yang akan didiskusikan 

 

 Gambaran di atas merupakan aktivitas siswa ketika menerima materi yang 

berkaitan dengan masalah yang akan didiskusikan. Ada siswa yang mencatat hal-

hal yang ditemukan, dan adapula yang berbicara sendiri tidak memperhatikan 

penjelasan guru. Hal ini mengganggu siswa yang lain yang sedang 

memperhatikan penjelasan yang diberikan guru. Kondisi agar siswa 

memperhatikan dan menemukan hal-hal yang dapat ditiru untuk berbicara dalam 

diskusi peneliti sarankan sebelum pembelajaran dimulai. Namun, masih ada siswa 

yang tidak memperhatikan dengan berbicara sendiri. Selanjutnya, aktivitas siswa 
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ketika diminta mendiskusikan masalah yang ditemui dapat dilihat pada gambar 2 

berikut ini. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Aktivitas siswa mendiskusikan masalah diskusi 

 Dari gambar 2 tersebut diketahui bahwa siswa bekerja sama dengan 

memberikan sumbangan pemikiran dalam mendiskusikan alternatif-alternatif 

pemecahan masalah yang guru berikan. Namun, ada juga siswa yang tidak ikut 

bekerja dalam mendiskusikan masalah yang diterima dengan hanya diam atau 

berbicara dengan teman dari kelompok lain. Siswa tersebut lebih bergantung pada 

anggota kelompok yang lain yang kebetulan mendapatkan teman sekelompok 

yang pintar. Sebelum peneliti memberikan masalah yang akan didiskusikan, 

peneliti telah memotivasi siswa untuk membagi tugas agar semuanya bekerja 

sehingga waktu tidak terbuang sia-sia. Setiap anggota kelompok peneliti berikan 

duplikat permasalahan yang akan didiskusikan dengan harapan siswa dapat 
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membagi tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Selanjutnya, penampilan 

kelompok di depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerjanya dapat dilihat 

pada gambar 3 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Penampilan Diskusi Siswa di Depan Kelas  

Dari gambar 3 tersebut diketahui bahwa pelaksanaan diskusi atau 

penampilan kelompok untuk menyajikan hasil kerjanya belum berjalan dengan 

baik. Ketika presentasi, tidak semua siswa yang terlibat di dalamnya 

mengikutinya dengan serius. Ada siswa yang berbicara sendiri ketika anggota 

yang lain berbicara dan ada siswa yang sedang mengganggu temannya. Hal ini 

seharusnya tidak boleh terjadi ketika menyajikan hasil kerja atau tampil di depan 

kelas. Siswa atau kelompok lain yang tidak tampil pun ada yang memperhatikan 

dengan baik dan ada pula yang berbicara sendiri. Siswa atau kelompok lain 

seharusnya memperhatikan penampilan kelompok temannya, bila perlu 
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menyediakan catatan-catatan mengenai hasil kerja kelompok yang tampil, 

sehingga jika ada hal-hal yang belum jelas dapat digunakan untuk menyusun 

pertanyaan kepada kelompok yang tampil berkaitan dengan masalah yang 

didiskusikan.  

2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

 Pelaksanaan penelitian pada siklus II ini dilaksanakan pada hari jumat 

tanggal 24 April 2009 pada pukul 07.00-08.30 WIB dengan rencana dan persiapan 

yang lebih matang dari siklus I. Dengan adanya perbaikan-perbaikan 

pembelajaran yang mengarah pada peningkatan hasil belajar, hasil penelitian yang 

berupa nilai tes keterampilan berbicara siswa meningkat. Selain itu, pada siklus II 

ini suasana pembelajaran berubah menjadi lebih baik dibandingkan dengan 

suasana pembelajaran pada siklus I. Seperti halnya siklus I, pemaparan hasil 

penelitian pada siklus II ini dilakukan dengan cara menyajikan tabel dan 

menjelaskan tafsiran makna tabel tersebut untuk hasil tes dan pemaparan secara 

deskriptif untuk data-data non tes. Selengkapnya, hasil tes dan non tes pada siklus 

II ini dijelaskan pada bagian berikut ini. 

a. Paparan Hasil Belajar Siklus II 

 Penilaian tes keterampilan berbicara ini dilakukan dengan cara meminta 

setiap kelompok tampil di depan kelas untuk memaparkan hasil diskusi 

kelompoknya berkaitan dengan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang 

diterima. Setiap anggota kelompok ada yang berperan menjadi moderator, penyaji 

dan notulis. Siswa atau kelompok lain menjadi peserta diskusi yang nanti 

diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan (bertanya, menyanggah 
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ataupun mengajukan pendapat) kepada kelompok yang tampil. Pembicaraan siswa 

pada kegiatan tersebut akan diberikan penilaian sebagai tes keterampilan 

berbicara. Secara umum, hasil tes keterampilan berbicara siswa kelas IV SD 

Negeri 02 Bantarbolang pada siklus II ini dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini. 

Tabel  14: Hasil Tes Keterampian Berbicara Siklus II 

No Nilai Kategori Frekuensi ∑ Nilai % Nilai rata-rata 

1 85-100 Sangat baik 11 955 23 
48

3655
=X  

 = 76,1 (Baik) 

2 70-84 Baik 37 2700 77 
3 55-69 Cukup 0 0 0 
4 40-54 Kurang 0 0 0 
5 0-39 Sangat Kurang 0 0 0 

Jumlah 48 3655 100
 

Berdasarkan tabel 14 tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil tes keterampilan 

berbicara siswa secara klasikal pada siklus II mencapai nilai 3655 dengan nilai 

rata-rata 76,1 dalam kategori baik. Nilai rata-rata ini mengalami peningkatan 

sebesar 6,5 dari siklus I sebesar 69,6 pada siklus I menjadi 76,1 pada siklus II. 

Sebanyak 11 siswa atau 23% siswa mendapat kategori sangat baik dengan rentang 

nilai 85-100 dengan rincian yaitu sebanyak 1 siswa dengan nomor absen 13 

memperoleh nilai 95, sebanyak 2 siswa dengan nomor absen 14 dan 41 mendapat 

nilai 90, dan sebanyak 8 siswa dengan nomor absen 6, 16, 23, 29, 31, 34, 36, dan 

38 mendapat nilai 85. Sebanyak 37 siswa atau 77% mendapat kategori baik 

dengan rentang nilai 70-84 dengan rincian sebanyak 11 siswa dengan nomor 

absen 5, 11, 15, 17, 25, 26, 28, 35, 42, 45, dan 46 mendapat nilai 80, sebanyak 25 

siswa dengan nomorabsen 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 

32, 33, 37, 39, 40, 44, 47, dan 48 mendapat nilai 75, sebanyak 1 siswa dengan 
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nomor absen 43 memperoleh nilai 70. Peningkatan ini tidak lepas dari perbaikan 

tindakan yang dilakukan pada siklus II diantaranya penggantian model dalam 

pembelajaran, mengubah cara pembentukan kelompok, dan adanya motivasi yang 

peneliti berikan kepada siswa bahwa tes ini merupakan ujian/ulangan paktik mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Penampian siswa pada siklus II ini jauh lebih baik 

daripada penampilan mereka pada siklus I. Siswa sudah memahami konsep 

berbicara yang diharapkan dari pembelajaran ini.  

Hasil tes secara klasikal sebagaimana dalam tabel 14 tersebut merupakan 

gabungan dari aspek keterampilan berbicara melalui media audio. Adapun hasil 

perolehan tiap-tiap aspek secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini. 

 

1) Hasil Tes Keterampilan Berbicara Aspek Pengucapan 

Dalam penilaian hasil tes keterampilan berbicara siklus II menggunakan 

skala penilaian yang sama pada siklus I. Setiap aspeknya ditentukan skor sebagai 

patokan atau ukuran. Penskoran untuk keterampilan berbicara aspek pengucapan 

siklus II mengacu pada skala penilaian sebagai berikut :  

Tabel 15: Skala Penilaian Tes Keterampilan Berbicara Aspek Pengucapan 

Aspek Nilai Keterangan Kategori 

Pengucapan 5 

4 

 

3 

 

Memudahkan dipahami 

Mudah dipahami meskipun dengan aksen 

tertentu 

Ada masalah pengucapan yang membuat 

pendengar penuh konsentrasi dan kadang-

Sangat Baik 

Baik 

 

Cukup 
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2 

 

1 

kadang ada kesalah pahaman 

Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan 

sering harus mengulang 

Ada masalah pengucapan yang serius sehingga 

tidak bisa dipahami 

 

Kurang 

 

Kurang 

Sekali 

 

 

Hasil tes aspek pengucapan dapat dilihat pada tabel 16 berikut. 

Tabel 16: Hasil Tes Keterampilan berbicara aspek pengucapan 

No Nilai Kategori Frekuensi ∑ Nilai % Nilai rata-rata 

1 85-100 Sangat baik 12 1200 25 
48

3980
=X  

 = 82,9 (Baik) 

2 70-84 Baik 34 2720 71 
3 55-69 Cukup 1 60 4 
4 40-54 Kurang 0 0 0 
5 0-39 Sangat Kurang 0 0 0 

Jumlah 48 3980 100 
 

Berdasarkan tabel 16 tersebut dapat dijelaskan bahwa secara umum siswa 

dapat melafalkan kata-kata atau kalimat-kalimat dengan baik. Hal ini ditandai 

dengan perolehan nilai rata-rata secara klasikal sebesar 82,9 dalam kategori baik, 

yang berarti ada peningkatan sebesar 11,36 bila dibandingkan dengan siklus I 

yang hanya memperoleh nilai rata-rata 71,3. Sebanyak 12 siswa atau 25% dalam 

kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100 yaitu siswa dengan nomor absen 

6, 13, 14, 16, 17, 26, 29, 31, 34, 35, dan 36 mendapat nilai 100. 34 siswa atau 

71% mendapat rentang nilai 70-84 dalam kategori baik yaitu siswa dengan nomor 

absen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 
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33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 48 dengan nilai 80. Sebanyak 1 

siswa atau 4% mendapat nilai 55-69 dalam kategori cukup yaitu siswa dengan 

nomor absen 24 dengan nilai 60. Pada siklus II ini tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai dalam kategori kurang, dan sangat kurang. Kemajuan ini 

dicapai karena rasa percaya diri siswa sudah terbentuk dan tidak grogi lagi ketika 

tampil di depan. Siswa yang agak memiliki gangugan alat ucap (cedal) sudah 

berupaya mengucapkan bunyi-bunyi bahasa sebaik mungkin. Hasilnya lebih baik 

daripada siklus I. Sedangkan siswa yang pada siklus I tempo bicaranya agak cepat 

yang berakibat pada kurang jelasnya bunyi-bunyi yang diucapkan, pada siklus II 

ini sudah tidak terjadi lagi. 

 

2) Hasil Tes Keterampilan Berbicara Aspek Tata Bahasa 

 Penskoran untuk keterampilan berbicara aspek tata bahasa pada siklus II 

mengacu pada skala penilaian sebagai berikut :  

Tabel 17: Skala Penilaian Tes Keterampilan Berbicara Aspek Tata Bahasa 

Aspek Nilai Keterangan Kategori 

Tata 

Bahasa 

5 

4 

 

3 

 

2 

 

Tidak ada kesalahan tata bahasa 

Kadang-kadang membuat kesalahan tata bahasa 

tetapi tidak mempengaruhi makna 

Sering membuat kesalahan tata bahasa yang 

mempengaruhi makna 

Banyak kesalahan tata bahasa yang menghambat 

makna dan sering menata ulang kalimat 

Sangat Baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 
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1 Kesalahan tata bahasa begitu parah sehingga 

sulit dipahami 

Kurang 

Sekali 

 

 

Secara rinci, hasil tes keterampilan berbicara aspek tata bahasa dapat 

dilihat pada tabel  18 berikut ini. 

Tabel 18: Hasil Tes Aspek Tata Bahasa 

No Nilai Kategori Frekuensi ∑ Nilai % Nilai rata-rata 

1 85-100 Sangat baik 2 200 4 
48

3560
=X  

 = 74,2 (Baik) 

2 70-84 Baik 30 2400 63 
3 55-69 Cukup 16 960 33 
4 40-54 Kurang 0 0 0 
5 0-39 Sangat Kurang 0 0 0 

Jumlah 48 3560 100 
 

Dari tabel 18 tersebut dapat dijelaskan bahwa perolehan nilai total aspek 

tata bahasa  secara klasikal pada siklus II mencapai 3560 dengan nilai rata-rata 

74,2 dalam kategori baik. Hal ini berarti ada peningkatan nilai rata-rata sebesar 

6,7 dari rata-rata nilai siklus I sebesar 67,5 menjadi 74,2 pada siklus II. Sebanyak 

2 siswa atau 4% siswa mendapat nilai 85-100 dengan kategori sangat baik yaitu 

siswa dengan nomor absen 13 dan 23 dengan nilai 100, 30 siswa atau 63% 

mendapat nilai 70-84 dengan kategori baik yaitu siswa dengan nomor absen 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 

43, 45, 46, 47, dan 48 dengan nilai 80, 16 siswa atau 33% mendapat nilai 55-69 

dengan kategori cukup yaitu siswa dengan nomor absen 1, 3, 9, 10, 12, 17, 19, 22, 



80 
 

 

25, 28, 30, 33, 34, 36, 39, dan 44 mendapat nilai 60. Pada siklus II ini tidak ada 

siswa yang mendapat nilai dengan kategori kurang dan sangat kurang. 

Peningkatan ini tidak lepas dari model yang peneliti berikan,pengaruh pilihan kata 

yang digunakan, dan pengalaman siswa pada siklus I 

 

3) Hasil Tes Keterampilan Berbicara Aspek Kosakata 

Penskoran untuk keterampilan berbicara aspek kosakata siklus II mengacu 

pada skala penilaian sebagai berikut :  

Tabel 19: Hasil Tes Aspek Kosakata 

Aspek Nilai Keterangan Kategori 

Kosakata 5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

Memilih dan menggunakan kosakata atau 

ungkapan seperti penutur asli 

Kadang-kadang menggunakan kosakata yang 

tidak tepat dan harus mengulang karena kosakata 

tidak memadai 

Sering menggunakan kosakata yang tidak tepat 

percakapan agak terbatas karena keterbatasan 

kosakata 

Menggunakan kosakata secara salah dan 

kosakata terbatas sehingga sulit dipahami 

Kosakata sangat terbatas, percakapan tidak 

mungkin terjadi 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

Kurang 

Sekali 
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Secara rinci, hasil tes keterampilan berbicara aspek kosakata adalah sebagai 

berikut. 

Tabel  20: Hasil Tes Aspek Kosakata 

No Nilai Kategori Frekuensi ∑ Nilai % Nilai rata-rata 

1 85-100 Sangat baik 2 200 4 
48

3620
=X  

 = 75,4 (Baik) 

2 70-84 Baik 33 2640 69 
3 55-69 Cukup 13 780 27 
4 40-54 Kurang 0 0 0 
5 0-39 Sangat Kurang 0 0 0 

Jumlah 48 3620 100 
 

 Berdasarkan tabel 20 tersebut dapat dijelaskan bahwa secara klasikal siswa 

memperoleh total nilai sebesar 3620 dengan nilai rata-rata 75,4 dalam kategori 

baik. Hal ini berarti bahwa niai rata-rata aspek kosakata yang digunakan siswa 

mengalami peningkatan sebesar 10,2 dari 65,2 pada siklus I menjadi 75,4 pada 

siklus II. Sebanyak 2 siswa atau 4% mendapat nilai 85-100 dengan kategori sangat 

baik yaitu siswa dengan nomor absen 25 dan 34 dengan nilai 100, 33 siwa atau 

69% mendapat nilai 70-84 dengan kategori nilai baik yaitu siswa dengan nomor 

absen 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 

31, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, dan 47 mendapat nilai 80.  Sebanyak 13 

siswa atau 27% mendapat nilai 55-69 dengan kategori cukup yaitu siswa dengan 

nomor absen 2, 4, 7, 18, 20, 21, 26, 32, 37, 40, 43, 46, dan 48 mendapat nilai 60. 

Peningkatan ini disebabkan oleh contoh media audio yang diberikan, persiapan 

siswa yang lebih matang, kesadaran siswa untuk menggunakan kata-kata dalam 

ragam baku, pengalaman berbicara siswa pada siklus I dan belajar dari 

penampilan teman atau kelompok lain. 
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4) Hasil Tes Keterampilan Berbicara Aspek Kelancaran 

Penskoran untuk keterampilan berbicara aspek kelancaran mengacu pada 

skala penilaian sebagai berikut :  

Tabel 21: Hasil Tes Aspek Kelancaran 

Aspek Nilai Keterangan Kategori 

Kelancaran 5 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Lancar dan seperti penutur asli 

Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh 

masalah bahasa 

Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah 

bahasa 

Kadang-kadang ragu dan terhenti karena 

keterbatasan bahasa 

Terputus-putus dan terhenti, percakapan tidak 

mungkin terjadi 

Sangat Baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Kurang 

Sekali 

 

 Secara rinci, hasil tes keterampilan berbicara aspek kelancaran dapat 

dilihat pada tabel 22 berikut. 

Tabel 22. Hasil Tes Aspek Kelancaran 

No Nilai Kategori Frekuensi ∑ Nilai % Nilai rata-rata 

1 85-100 Sangat baik 7 700 15 
48

3900
=X  

 = 81,3 (Baik) 

2 70-84 Baik 37 2960 77 
3 55-69 Cukup 4 240 8 
4 40-54 Kurang 0 0 0 
5 0-39 Sangat Kurang 0 0 0 

Jumlah 48 3900 100 
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Berdasarkan tabel 22 tersebut dapat dijelaskan bahwa secara klasikal siswa 

memperoleh nilai total sebesar 3900 dengan nilai rata-rata 81,3 dalam kategori 

baik. Sebanyak 7 siswa atau 15% memperoleh kategori sangat baik dengan 

rentang nilai 85-100 yaitu siswa dengan nomor absen 13, 14, 28, 36, 38, 41, dan 

46 dengan nilai 100. Sebanyak 37 siswa atau 77% mendapat kategori baik dengan 

rentang nilai 70-84 yaitu siswa dengan nomor absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 

40, 42, 44, 45, dan 48 mendapat nilai 80. Sebanyak 4 siswa atau 8% memperoleh 

kategori cukup dengan rentang nilai 55-69 yaitu siswa dengan nomor absen 8, 35, 

43, dan 47 dengan nilai 60. Hal ini berarti bahwa aspek kelancaran juga 

mengalami peningkatan. Peningkatan nilai rata-rata kelancaran ini sebesar 11,3 

dari nilai rata-rata 70,0 pada siklus I menjadi 81,3 pada siklus II. 

b. Hasil Nontes 

 Pada siklus II ini data nontes didapatkan dari hasil pengamatan, hasil 

wawancara, hasil jurnal, dan dokumentasi foto. Hasil selengkapnya dapat 

diuraikan berikut ini. 

1) Hasil Pengamatan 

Data pengamatan pada siklus II ini sama dengan data pengamatan pada 

siklus I. Pengambilan data melalui pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama pembelajaran. Pengamatan ini dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Aspek yang diamati dalam pengamatan ini meliputi 

perilaku yang ditunjukkan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh data selengkap mungkin untuk mengungkap 
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perilaku yang ditunjukkan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Aspek 

yang menjadi sasaran pengamatan adalah (1) memperhatikan penjelasan dari guru  

(2) tidak selalu memperhatikan penjelasan dari guru, (3) tertarik atau senang 

terhadap pemutaran cassette tape recorder, (4) tidak tertarik terhadap pemutaran 

cassette tape recorder, (5) antusias mengikuti pembelajaran keterampilan 

berbicara menggunakan media audio, (6) tidak antusias mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara menggunakan media audio, (7) semangat siswa dalam 

mengikuti diskusi, (8) tidak semangat dalam mengikuti diskusi, (9) tenang saat 

temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas, (10) ramai sendiri saat 

temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas. 

Berdasarkan hasil pengamatan, pada siklus II terdapat beberapa perilaku 

siswa yang terdeskripsi. Secara umum hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 

23 berikut. 

Tabel 23. Deskripsi Hasil Pengamatan Siklus II 

 Kategori Baik Kategori Tidak Baik 
Aspek Pengamatan Aspek Pengamatan 

Tes 

Pengamatan 

 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 
F 44 48 46 45 46 4 0 2 3 2 

 % 92 100 96 94 96 8 0 4 6 4 

  

Dalam siklus II sama dengan siklus I selama melakukan kegiatan 

pembelajaran keterampiln berbicara dengan menggunakan audio, tidak semua 

siswa berperilaku dengan baik tetapi perilaku-perilaku negatif siswa telah 

berkurang. Pada siklus II ini terlihat 44 siswa atau 92% yang memperhatikan 
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penjelasan guru, masih ada 4 siswa atau 8% yang tidak selalu meperhatikan 

penjelasan guru yaitu siswa dengan no absen 6,8,21, dan 36. Gambaran tersebut 

membuktikan bahwa ada peningkatan perilaku positif sebesar 13% siswa selama 

mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan media 

audio. 

 48 siswa atau 100% siswa terlihat tertarik atau senang dengan pemutaran 

cassette tape recorder, terbukti ketika guru memutarkan cassette tape recorder 

siswa langsung memperhatikan dan mendengarkan siswa langsung mencatat hal-

hal yang berhubungan dengan masalah yang terjadi pada pemutaran cassette tape 

recorder. Tidak ada siswa atau 0% yang tidak tertarik terhadap media yang 

digunakan. Hal inilah yang akan mempengaruhi hasil tes siswa. 

 Terdapat 46 siswa atau 96% siswa yang antusias mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara dengan menggunakan media audio, tetapi masih ada 2 

siswa atau 4% yang tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran keterampilan 

berbicara dengan menggunakan media audio, yaitu siswa dengan nomor absen 24 

dan 25. Hal ini membuktikan adanya peningkatan sebesar 15% untuk siswa yang 

antusias mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan 

media audio. Hampir semua siswa antusias saat di suruh maju. 

 Terdapat 45 siswa atau 94% siswa yang semangat dalam mengikuti 

diskusi, tetapi masih ada 3 siswa atau 6% yang tidak semangat dalam mengikuti 

diskusi. Yaitu siswa dengan nomor absen 5,24, dan 25. Siswa tidak lagi merasa 

gugup dan kurang percaya diri saat disuruh maju. 
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 Terdapat 46 siswa atau 96% siswa yang bersikap tenang dan 

memperhatikan saat temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas, masih 

ada 2 siswa atau 4% siswa yang masih ramai sendiri saat temannya 

mengemukakan pendapatnya di depan kelas, yaitu siswa dengan nomor absen 8 

dan 26 

 

2) Hasil Wawancara Siklus II 

Pada siklus II ini, peneliti menggunakan instrumen wawancara untuk 

memperoleh data nontes. Wawancara tidak dilakukan kepada semua siswa, tetapi 

dilakukan kepada tiga siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik, 

baik, dan kurang. Aspek yang diungkap melalui wawancara ini adalah: (1) 

bagaimana pendapat siswa tentang pemutaran cassette tape recorder dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara, (2) dapatkah penggunaan cassette tape 

recorder tersebut membantu siswa untuk dapat berbicara dengan baik,  (3) 

mampukah siswa memahami dan menguasai materi atau masalah diskusi yang 

akan didiskusikan (materi yang diberikan guru),  (4) menurut siswa, materi atau 

permasalahan apa yang cocok untuk didiskusikan siswa di dalam kelas, (5) apakah 

dalam diskusi tersebut siswa mengalami kesulitan dalam berbicara dan diminta 

menyebutkan kesulitan-kesulitan tersebut, dan (6) bagaimana pendapat siswa 

tentang pembelajaran keterampilan berbicara melalui diskusi kelas 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pemutaran cassette tape 

recorder dalam pembelajaran baik. Media audio  yang peneliti sajikan tersebut 
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sangat membantu siswa untuk melaksanakan diskusi dan dapat membantu siswa 

pula untuk dapat berbicara dengan baik dalam diskusi tersebut.  

Dibandingkan dengan siklus I, pembicaraan siswa pada siklus II ini rata-

rata lebih baik karena telah memperoleh gambaran tentang cara berdiskusi yang 

baik. Mengenai pembentukan kelompok yang dilakukan guru pada siklus II ini, 

siswa menanggapinya dengan baik karena pembentukan kelompok pada siklus II 

ini cukup demokratis dan adil serta keterampilan berbicara siswa yang dimiliki 

kelompok merata. Pada kelompok tersebut siswa dapat bekerja sama dengan 

anggota kelompok yang lainnya, dan dalam kelompok tersebut semua anggota 

bekerja sesuai dengan peran tugasnya masing-masing sehingga tidak ada siswa 

yang tidak bekerja dalam kelompok tersebut.  

Rata-rata siswa mampu memahami materi atau masalah diskusi yang peneliti 

berikan, karena materi atau masalah yang peneliti berikan dekat dengen kehidupan 

mereka di sekitar. Namun, ada juga siswa yang mengatakan kurang menguasainya 

dengan baik karena waktu yang diberikan untuk mendiskusikan alternatif-

alternatif pemecahan masalah yang diterima terbatas. Materi yang disenangi siswa 

untuk didiskusikan di dalam kelas adalah materi seputar kegiatan yang 

berhubungan dengan pemanfataan barang bekas. Proses berlangsungnya diskusi 

berjalan dengan baik dan tertib, meskipun ada siswa yang masih bicara sendiri 

ketika proses diskusi berlangsung.  

Semua siswa mendapatkan kesempatan untuk berbicara dalam diskusi 

tersebut. Siswa mengakui bahwa siswa juga masih menemui kesulitan ketika 

berbicara dalam diskusi tersebut. Kesulitan tersebut antara lain masih gugup dan 



88 
 

 

kurang lancar ketika berbicara. Kesulitan tersebut disebabkan karena belum 

terbiasanya siswa berbicara dalam forum resmi dan kurangnya latihan. Untuk 

mengatasi kesulitan tersebut, siswa mengatakan untuk berlatih berbicara dalam 

forum resmi agar lebih baik dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Siswa 

juga mengakui bahwa pembicaraannya belum maksimal yang disebabkan oleh 

rasa kurang percaya diri dan gugup ketika berbicara dalam diskusi tersebut.  

3) Hasil Jurnal Siklus II 

Jurnal pada siklus II ini sama dengan jurnal pada siklus I. Pengambilan data 

melalui jurnal ini bertujuan untuk mengetahui perilaku siswa selama 

pembelajaran... Kegiatan-kegiatan yang terdapat pada jurnal adalah 1) antusias 

siswa dalam pembentukan kelompok, 2) respon siswa ketika disajikan model 

dalam pembelajaran, 3) komentar yang diberikan siswa saat mendiskusikan model 

yang digunakan, 4) respon siswa/ kelompok dalam menerima materi (masalah) 

yang akan didiskusikan, 5) antusias siswa dalam mendiskusikan masalah yang 

diterima dengan kelompoknya, 6) pendapat/ jawaban, pembicaraan siswa dalam 

diskusi, 7) semangat siswa dalam mengikuti diskusi, 8) diskusi yang dilaksanakan 

siswa, dan 9) antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran keterampilan 

berbicara siswa. 

Dalam siklus II ini, seluruh perilaku siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung terdeskripsi melalui jurnal. Selama proses pembelajaran berlangsung, 

seluruh siswa mengikutinya dengan baik. Meskipun demikian, masih ada 

beberapa siswa yang masih berbicara sendiri, terutama ketika mendiskusikan 

alternatif-alternatif pemecahan masalah yang diterima dan ketika proses diskusi di 
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depan kelas berlangsung. Namun, hal itu tidak sampai mengganggu 

siswa/kelompok lain seperti yang terjadi pada siklus I.  

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa siswa menunjukkan respon 

yang sangat baik ketika peneliti minta lagi untuk membentuk kelompok. Pada 

siklus II ini formasi anggota kelompok peneliti ubah. Siswa menyetujui hal ini 

karena kelompok yang terbentuk pada siklus I tidak semua anggotanya bekerja 

sama dan lebih bergantung pada anggota yang lain. Kemudian peneliti 

menentukan 10 siswa yang memiliki keterampilan berbicara yang baik pada siklus 

I sebagai ketua kelompok dan siswa tersebut memilih sendiri anggotanya dengan 

adil dan seluruh siswa menyetujuinya.  

Selanjutnya, siswa memberikan respon yang sangat baik ketika peneliti 

memutarkan cassette tape recorder dalam pembelajaran. Bersama dengan teman 

sekelompoknya, siswa mendengarkan cassette tape recorder yang peneliti dan 

mencatat hal-hal yang mereka temukan dari pemutaran cassette tape recorder 

tersebut seperti yang peneliti minta. Namun, ada siswa yang berbicara dengan 

teman sekelompok, tetapi tidak sampai mengganggu mengganggu kelompok lain 

yang sedang memperhatikan model yang diputarkan.  

Komentar yang diberikan siswa berkaitan dengan media audio yang peneliti 

berikan sudah baik. Mereka memberikan komentar-komentar terhadap hal-hal 

yang telah peneliti minta sebelumnya dengan baik sesuai dengan pengetahuan dan 

pengalaman yang mereka miliki berkaitan dengan cara berbicara yang baik dalam 

diskusi. Hal-hal yang peneliti mintakan komentar adalah cara berbicara setiap 

komponen yang terlibat, cara mengajukan pertanyaan, cara menyanggah, dan cara 
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memberikan pendapat, proses pelaksanaan diskusi, dan peneliti juga meminta 

siswa memberikan komentar mengenai media audio yang peneliti berikan pada 

siklus II ini.  

Berkaitan dengan penentuan masalah yang diterima tiap-tiap kelompok, 

peneliti mengundi lagi materi atau masalah diskusi pada siklus II ini dengan cara 

yang sama pada siklus I, yaitu wakil kelompok diminta mengambil sendiri 

lintingan yang telah peneliti siapkan. Meskipun formasi kelompok berubah, 

namun peneliti tetap mengundi materi tersebut agar tetap menunjukkan keadilan. 

Maksudnya agar kelompok 1 tidak selalu menerima masalah 1, kelompok 2 tidak 

selalu menerima masalah 2 dan seterusnya, seperti pada siklus I. Namun, masalah 

yang diterima tiap kelompok ditentukan berdasarkan undian yang dilakukan. 

Respon yang ditunjukkan siswa ketika menerima masalah diskusi yang peneliti 

berikan sangat baik. Hal itu diketahui dari reaksi siswa setelah menerima masalah 

tersebut siswa mengangguk-anggukkan kepala, ada yang berkata "Ya", dan ada 

yang tertawa agak keras karena masalah yang diterimanya itu dialaminya di 

sekitar 

Selanjutnya, dalam mendiskusikan masalah yang diterima dengan 

kelompoknya, siswa menunjukkan respon yang sangat baik. Mereka bekerja sama 

untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan masalah yang diterimanya. Pada 

kegiatan ini semua siswa bekerja sama dengan baik, saling membagi tugas dan 

tidak ada siswa yang hanya bergantung pada teman lain. Tidak ada siswa yang 

tidak ikut bekerja dalam mendiskusikan alternatif-alternatif pemecahan masalah 

yang diterimanya pada siklus II ini.  
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Berdasarkan hasil pengamatan, keterampilan berbicara siswa pada siklus II 

ini sudah baik dalam memberikan pendapat atau jawaban. Umumnya, mereka 

sudah dapat menguasai materi yang peneliti berikan. Hal ini terlihat dari isi 

pembicaraan mereka dalam diskusi tersebut. Rasa kurang percaya diri dan grogi 

ketika berbicara di depan kelas sudah berkurang pada siklus II ini. Hal ini 

berpengaruh pada semangat siswa dalam mengikuti proses diskusi. Semangat 

siswa dalam mengikuti diskusi sangat baik. Mereka mengikuti diskusi yang 

berlangsung dan menanggapinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, 

pendapat ataupun sanggahan. Namun, masih ada juga siswa yang tidak 

memperhatikan diskusi dan berbicara sendiri dengan teman yang lain, tetapi tidak 

sampai mengganggu kelancaran diskusi. Suasana diskusi yang kondusif itu juga 

mempengaruhi semangat siswa atau kelompok yang sedang tampil di depan kelas, 

karena pada siklus II ini mereka merasa lebih dihargai oleh peserta yang lain. Hal 

ini juga berpengaruh pada proses diskusi yang dilaksanakan siswa. Diskusi yang 

dilaksanakan siswa pada siklus II ini sudah baik. Mereka mampu melaksanakan 

diskusi dari awal hingga akhir. Siswa sudah tahu apa yang harus mereka lakukan 

sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Proses diskusi pada siklus II ini 

lebih baik daripada siklus I, karena para peserta (siswa lain) mengikutinya dengan 

baik dan suasananya lebih kondusif dibandingkan dengan proses diskusi pada 

siklus I.  

Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara 

sangat baik. Semangat para siswa pada siklus II ini lebih baik daripada siklus I. 

Hal ini ditunjukkan dengan antusias mereka mulai dari mengikuti apersepsi guru 
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berkaitan dengan materi diskusi yang telah mereka dapatkan pada siklus I, 

pembentukan kelompok, pemutaran cassette tape recorder, dan pelaksanaan 

diskusi di depan kelas, meskipun dalam proses pembelajaran masih ada siswa 

yang berbicara sendiri.  

Proses pembelajaran pada siklus II ini lebih kondusif dibandingkan dengan 

siklus I. Hasil yang dicapai siswa sudah baik dan antusias siswa masih tinggi 

dalam mengikuti pembelajaran. Antusias siswa ini diketahui dari respon atau 

ekspresi sebagian besar siswa yang peneliti ajar. Sebagian besar wajah mereka 

menampakkan ekspresi kagum terhadap teknik mengajar yang peneliti gunakan.  

 

4) Dokumentasi Foto 

 Dokumentasi foto yang diambil pada siklus II agak berbeda dengan 

dokumentasi pada siklus I. Kegiatan dokumentasi II meliputi : (1) kegiatan awal 

pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan media audio, (2) 

aktivitas siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai petunjuk pembelajaran 

keterampilan berbicara dengan menggunakan media audio, (3) aktivitas siswa saat 

melakukan diskusi dengan sesama anggota kelompoknya, (4) aktivitas siswa 

menampilkan hasil diskusi di depan kelas, (5) kegiatan akhir keterampilan 

berbicara dengan menggunakan media audio. Deskripsi gambar pada siklus II 

selengkapnya dipaparkan berikut ini. 
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Gambar 4. Kegiatan Awal Pembelajaran Keterampilan Berbicara  

Gambar 4 diambil saat guru melaksanakan kegiatan awal pembelajaran 

keterampilan berbicara dengan menggunakan media audio siklus II. Siswa tampak 

mendengarkan penjelasan guru tentang pembelajaran keterampilan berbicara. 

Siswa terlihat sudah siap mengikuti pembelajaran dan telah merasa nyaman 

dengan penelitian. Selanjutnya, gambaran aktivitas siswa mendengarkan 
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penjelasan guru mengenai petunjuk pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

menggunakan media audio pada kegiatan siklus II ini dapat dilihat pada gambar 5 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Aktivitas Siswa Mendengarkan Penjelasan Guru Mengenai 

Petunjuk Pembelajaran Keterampilan Berbicara dengan 

Menggunakan Media Audio 

 

 Gambar 5 menunjukkan aktivitas siswa mendengarkan penjelasan guru 

mengenai petunjuk pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan 

media audio. Terlihat siswa serius dalam memperhatikan dan mendengarkan 

penjelasan guru. Suasana kelas tampak tenang dan tertib yang dapat dilihat dari 

sikap duduk siswa dalam gambar di atas. Telah berkurangnya perilaku siswa yang 

perhatiannya tertuju ke kamera. Aktivitas siswa saat membagi kelompok dapa 

dilihat dalam gambar 6 berikut ini: 
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Gambar 6. Aktivitas Siswa Saat Melakukan Diskusi dengan Anggota 

Kelompoknya 

 Gambar 6 menunjukkan aktivitas siswa saat melakukan diskusi dengan 

anggota kelompoknya. Pada gambar 6 dapat dilihat diskusi yang dilaksanakan 

siswa pada siklus II ini sudah baik. Mereka mampu melaksanakan diskusi dari 

awal hingga akhir. Siswa sudah tahu apa yang harus mereka lakukan sesuai 

dengan peran dan tugasnya masing-masing. Proses diskusi pada siklus II ini lebih 

baik daripada siklus I, karena para peserta (siswa lain) mengikutinya dengan baik 

dan suasananya lebih kondusif dibandingkan dengan proses diskusi pada siklus I. 

Aktivitas siswa menampilkan hasil diskusi di depan kelas dapat dilihat pada 

gambar 7 berikut ini: 
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Gambar 7. Aktivitas Siswa Menampilkan Hasil Diskusi di Depan Kelas 

 Dari gambar 7 tersebut diketahui bahwa pelaksanaan diskusi atau 

penampilan kelompok untuk menyajikan hasil kerjanya sudah berjalan dengan 

baik. Ketika presentasi, semua siswa yang terlibat di dalamnya mengikutinya 

dengan serius. didiskusikan. Kondisi siswa sudah kondusif, siswa tidak lagi 

berbicara sendiri saat kelompok lainnya melaporkan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas. Siswa atau kelompok yang tidak tampil memperhatikan dengan baik 

penampilan kelompok lain. Bahkan siswa mencatat mengenai hasil kerja 

kelompok yang tampil, sehingga jika ada yang belum jelas dapat digunakan untuk 

menyusun pertanyaan kepada kelompok yang tampil berkaitan dengan masalah 

yang akan didiskusikan. 

Gambar terakhir pada siklus II adalah gambar 8. yaitu pada akhir 

pembelajaran guru memberikan nasihat kepada siswanya 
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Gambar 8. Kegiatan Akhir Pembelajaran Keterampilan Berbicara Pada 

Siklus II 

Gambar 8 terlihat guru sedang memberikan nasihat kepada siswa. Dalam 

kegiatan akhir siklus II sama dengan siklus I, yaitu guru dan siswa merefleksi 

tentang proses dan hasil pembelajaran. Nasihat guru berisi tentang manfaat 

keterampilan berbicara dan memberikan motivasi kepada siswa untuk terus aktif 

berlatih keterampilan berbicara.  

 

B. Pembahasan  

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus, yang masing-

masing siklus dilakukan melalui empat tahap, yaitu perencanaan, pengamatan, 

tindakan, dan refleksi. Siklus II dilakukan sebagai pelaksanaan tindakan yang 
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merupakan perbaikan pembelajaran dari siklus I. Untuk memperoleh hasil 

penelitian, dilakukan penjaringan data tes dan nontes dengan menggunakan 

instrumen tes dan nontes, baik pada siklus I maupun siklus II. Dari hasil tersebut 

diketahui taraf peningkatan keterampilan berbicara siswa dan efektivitas 

penggunaan media audio. Berikut ini disajikan paparan peningkatan keterampilan 

berbicara siswa dan efektivitas penggunaan media audio 

Berdasarkan hasil tes keterampilan berbicara melalui diskusi dengan media 

audio diperoleh hasil bahwa siswa mengalami peningkatan nilai sebesar 6,5%, 

yaitu dari 69,6% pada siklus I meningkat menjadi 76,1% pada siklus II. 

Meningkatnya nilai rata-rata siswa dari 69,6 pada siklus I menjadi 76,1 pada 

siklus II ini terjadi akibat adanya perbaikan pada siklus II dari refleksi pada siklus 

I dan masukan para siswa dari jurnal siswa dan wawancara. Tindakan perbaikan 

tersebut meliputi penggantian cassette tape recorder menjadi menggunakan CD. 

Upaya perbaikan ini merupakan hasil refleksi dari siklus I. 

Kemudian, dilakukan pula penggantian cara pembentukan kelompok. Pada 

siklus I, pembentukan kelompok dilakukan dengan cara berhitung 1-10 secara 

bergantian hingga siswa urutan terakhir. Siswa yang menyebut angka 1 bergabung 

menjadi satu kelompok, siswa yang menyebut angka 2 bergabung menjadi satu 

kelompok, demikian seterusnya. Pembentukan kelompok dengan cara ini 

menyebabkan adanya satu kelompok yang anggotanya terdiri atas siswa yang 

pintar-pintar saja dan ada pula kelompok yang anggotanya terdiri atas siswa yang 

kemampuannya biasa-biasa saja, sehingga komposisi anggota kelompok tidak 

merata. Untuk mengatasi hal ini, pada siklus II peneliti membentuk kelompok 
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kembali dengan cara menentukan 10 siswa yang peneliti anggap memiliki 

keterampilan berbicara yang baik dalam siklus I sebagai ketua kelompok, 

kemudian siswa tersebut menentukan sendiri anggotanya. Dengan cara itu 

komposisi anggota kelompok yang terbentuk merata, tidak ada kelompok yang 

terdiri atas siswa-siswa yang pintar atau siswa-siswa yang kurang pintar. 

Pengubahan komposisi kelompok ini merupakan hasil refleksi pada siklus I dan 

masukan dari siswa yang diketahui dari jurnal yang mengatakan bahwa anggota 

kelompok yang dibentuk pada siklus I kurang merata karena ada kelompok yang 

anggotanya terdiri atas siswa yang pintar dan ada kelompok yang anggotanya 

terdiri atas siswa yang kemampuannya biasa saja, sehingga ada siswa yang 

bergantung pada anggota yang lain.  

Materi atau masalah diskusi yang peneliti berikan tidak peneliti ubah karena 

siswa senang dengan materi atau masalah yang peneliti berikan, yaitu masalah-

masalah sekitar yang sering dilihat siswa. Hal ini diketahui hasil refleksi pada 

siklus I dan masukan dari siswa yang diketahui dari hasil jurnal dan wawancara. 

Jadi, materi atau masalah diskusi masih peneliti pertahankan karena siswa senang 

dengan materi atau masalah diskusi yang peneliti berikan.  

Pada siklus I, keterampilan berbicara siswa melalui diskusi kurang 

memuaskan dan suasana kelas selama proses pembelajaran berlangsung kurang 

kondusif dengan adanya siswa yang lebih bergantung pada teman lain dan 

berbicara sendiri sehingga mengganggu siswa yang lain. Pembelajaran 

keterampilan berbicara ini masih dirasakan baru oleh siswa sehingga pola 

pembelajaran ini merupakan proses awal bagi siswa untuk menyesuaikan diri 
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dalam belajar. Ketika tampil di depan, masih banyak siswa yang merasa gugup, 

menggunakan intonasi seperti orang membaca, dan ada yang masih memakai 

kata-kata ragam santai atau bahasa Jawa.  

Walaupun pada siklus I hasil tes keterampilan berbicara siswa kurang 

memuaskan dan suasana kelas selama proses pembelajaran berlangsung kurang 

kondusif, namun pada proses selanjutnya hasil yang dicapai sudah memuaskan 

dan suasana kelas selama proses pembelajaran berlangsung lebih kondusif. 

Perubahan itu tidak lepas dari tindakan-tindakan yang peneliti lakukan dan 

pemberian motivasi kepada siswa untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan 

yang ada serta motivasi kepada siswa untuk memahami pentingnya keterampilan 

berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini peneliti lakukan untuk memotivasi 

siswa agar mereka sadar dan mau berlatih berbicara dengan sungguh-sungguh. 

Dengan bekal motivasi yang tinggi akan lebih mudah bagi siswa untuk menerima 

dan mengikuti proses pembelajaran.  

 

a.  Keterampilan Berbicara Dengan Menggunakan Media Audio pada Siswa 

Kelas IV SDN 02 Bantarbolang setelah Mengikuti Pembelajaran 

Keterampilan Berbicara dengan Menggunakan Media Audio 

 

Nilai rata-rata hasil belajar para siswa yang diperoleh telah menunjukkan 

peningkatan sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dianggap 

berhasil dan tidak diulang pada siklus berikutnya. Peningkatan keterampilan 

berbicara siswa tersebut sebenarnya meliputi peningkatan keempat aspek di 
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dalamnya. Sebagai gambaran, perolehan nilai rata-rata tiap aspek pada siklus I dan 

siklus II beserta perbandingan dan peningkatan tiap-tiap aspek keterampilan 

berbicara tersebut disajikan dalam tabel  24 berikut ini 

Tabel 24: Perbandingan Nilai Tiap-Tiap Aspek Keterampilan Berbicara 

No Aspek Siklus I Siklus II % Peningkatan 

1 Pengucapan 71,3 82,9 11,6 

2 Tata Bahasa 67,5 74,2 6,7 

3 Kosakata 65,2 75,4 10,2 

4 Kelancaran 70,0 81,3 11,3 

Nilai Rata-Rata 69,6 76,1 6,5 

 

Berdasarkan rekapitulasi data hasil tes keterampilan berbicara dari siklus I 

ke sikulus II sebagaimana tersaji dalam tabel 24 di atas, dapat dijelaskan bahwa 

keterampilan berbicara siswa pada setiap aspek penilaian keterampilan berbicara 

mengalami peningkatan. Pada aspek pengucapan mengalami peningkatan sebesar 

11,6%. Aspek tata bahasa mengalami peningkatan sebesar 6,7%. Aspek kosakata 

mengalami peningkatan sebesar 10,2%. Aspek kelancaran mengalami 

peningkatan sebesar 11,3%. Jadi secara keseluruhan, keterampilan berbicara siswa 

mengalami peningkatan sebesar 6,5% dari 69,6% pada siklus I menjadi 76,1% 

pada siklus II.  

Pada siklus I masih ada 16 siswa atau 33% yang memperoleh nilai di bawah 

standar indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, sedangkan 32 anak atau 77% 

siswa sudah memperoleh nilai di atas standar indikator keberhasilan yang telah 
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ditetapkan. Hal ini menunjukkan pengurangan sebesar 4 siswa atau 9% siswa 

yang mendapatkan nilai di bawah standar indikator keberhasilan dari nilai 

sebelum di adakan siklus I sebesar 42% anak yang mendapat nilai di bawah 

standar indikator keberhasilan menjadi 33% setelah dilakukan pembelajaran pada 

siklus I. Sedangkan sebesar 4 siswa atau 19% siswa mengalami peningkatan nilai 

pada siklus I, dari nilai sebelum di adakan siklus sebanyak 58% menjadi 77% 

setelah dilakukan pembelajaran pada siklus I. 

Pada siklus II seluruh siswa atau 100% siswa telah mendapatkan nilai di atas 

standar indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Adanya kenaikan persentase 

sebesar 33% dari 77% siswa yang mendapat nilai di atas standar indikator 

keberhasilan pada siklus I menjadi 100% pada siklus II. 

 

b. Perubahan Perilaku Siswa Kelas IV SDN 02 Bantarbolang setelah 

Menggunakan Media Audio dalam Pembelajaran Keterampilan 

Berbicara 

 Selain hasil tes, hasil non tes pada siklus II juga menunjukkan siswa 

mengalami perubahan perilaku dan sikap kearah yang lebih positif. Hal ini dapat 

diketahui dari perbandingan hasil instrument siklus I dan siklus II yang meliputi 

pengamatan, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Tabel 25 berikut 

menjelaskan perubahan tingkah laku dari hasil pengamatan dua siklus. 
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Tabel 25: Perubahan Tingkah Laku dari Hasil Pengamatan Dua Siklus 

 Kategori Baik Kategori Tidak Baik 
Aspek Pengamatan Aspek Pengamatan 

Tes 

Pengamatan 

 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 
F 38 46 39 30 39 10 2 9 18 9 

 % 79 96 81 63 81 21 4 19 37 19 

Tes 

Pengamatan 

 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 
F 44 48 46 45 46 4 0 2 3 2 

 % 92 100 96 94 96 8 0 4 6 4 

  

Data pengamatan pada siklus II  sama dengan data pengamatan pada siklus 

I. Pengambilan data melalui pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui perilaku 

siswa selama pembelajaran. Pengamatan ini dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Aspek yang diamati dalam pengamatan ini meliputi 

perilaku yang ditunjukkan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh data selengkap mungkin untuk mengungkap 

perilaku yang ditunjukkan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Aspek 

yang menjadi sasaran pengamatan adalah (1) memperhatikan penjelasan dari guru  

(2) tidak selalu memperhatikan penjelasan dari guru, (3) tertarik atau senang 

terhadap pemutaran cassette tape recorder, (4) tidak tertarik terhadap pemutaran 

cassette tape recorder, (5) antusias mengikuti pembelajaran keterampilan 

berbicara menggunakan media audio, (6) tidak antusias mengikuti pembelajaran 

keterampilan berbicara menggunakan media audio, (7) semangat siswa dalam 

mengikuti diskusi, (8) tidak semangat dalam mengikuti diskusi, (9) tenang saat 
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temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas, (10) ramai sendiri saat 

temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas. 

Dalam siklus II sama dengan siklus I selama melakukan kegiatan 

pembelajaran keterampiln berbicara dengan menggunakan audio, tidak semua 

siswa berperilaku dengan baik tetapi perilaku-perilaku negatif siswa telah 

berkurang. Jika pada siklus I ada 38 siswa atau 79% siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru, maka pada siklus II ini terlihat 44 siswa atau 92% yang 

memperhatikan penjelasan guru, masih ada 4 siswa atau 8% yang tidak selalu 

meperhatikan penjelasan guru yaitu siswa dengan nomor absen 6,8,21, dan 36. 

Gambaran tersebut membuktikan bahwa ada peningkatan perilaku positif sebesar 

13% siswa selama mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

menggunakan media audio. 

 Pada siklus I dan siklus II 48 siswa atau 100% siswa terlihat tertarik atau 

senang dengan pemutaran cassette tape recorder, terbukti ketika guru 

memutarkan cassette tape recorder siswa langsung memperhatikan dan 

mendengarkan siswa langsung mencatat hal-hal yang berhubungan dengan 

masalah yang terjadi pada pemutaran cassette tape recorder. Tidak ada siswa atau 

0% yang tidak tertarik terhadap media yang digunakan. Hal inilah yang akan 

mempengaruhi hasil tes siswa. Pada siklus I ada 39 siswa atau 81 % yang antusias 

mengiktui pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan media 

audio, pada siklus II terdapat peningkatan sebanyak 46 siswa atau 96% siswa 

yang antusias mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

menggunakan media audio, pada siklus I ada 9 orang atau 19% yang tidak 
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antusias untuk mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

menggunakan media audio, pada siklus II hanya 2 siswa atau 4% yang tidak 

antusias untuk mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

menggunakan media audio, yaitu siswa dengan no absen 24 dan 25. Hal ini 

membuktikan adanya peningkatan sebesar 15% untuk siswa yang antusias 

mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan media 

audio. Hampir semua siswa antusias saat di suruh maju. Pada siklus I ada 30siswa 

atau 63% yang semangat dalam mengikuti diskusi, ada peningakatan pada siklus 

II ada 45 siswa atau 94% siswa yang semangat dalam mengikuti diskusi, Pada 

siklus I ada 18 siswa atau 37% siswa yang tidak semangat dalam mengikuti 

diskusi, sedangkan pada siklus II hanya 3 siswa atau 6% yang tidak semangat 

dalam mengikuti diskusi. Yaitu siswa dengan nomor absen 5, 24, dan 25. Siswa 

tidak lagi merasa gugup dan kurang percaya diri saat disuruh maju. Pada Aspek 

tenang saat temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas pada siklus I 

ada 39 siswa atau 81%, sedangkan di siklus II mengalami peningkatan, 46 siswa 

atau 96% siswa yang bersikap tenang dan memperhatikan saat temannya 

mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Sedangkan untuk aspek siswa yang 

masih ramai sendiri saat temannya mengemukakan pendapatnya di depan kelas 

pada siklus I ada 9 siswa atau 19%, sedangkan di siklus II masih ada 2 siswa atau 

4% siswa yang masih ramai sendiri saat temannya mengemukakan pendapatnya di 

depan kelas, yaitu siswa dengan nomor absen 8 dan 26 

Peningkatan-peningkatan tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa 

faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal siswa itu sendiri. Berdasarkan 
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analisis situasi, diketahui bahwa kondisi pembelajaran pada siklus II lebih 

menunjukkan pembelajaran yang kondusif. Pada siklus II ini siswa lebih antusias 

mengikuti proses pembelajaran dengan segala tugas yang diberikan guru. Siswa 

terlihat antusias mengikuti proses berlangsungnya diskusi ditandai oleh semangat 

dalam mengajukan pertanyaan, sanggahan ataupun mengajukan pendapat kepada 

kelompok yang tampil berkaitan dengan hasil kerjanya mengenai alternatif-

alternatif pemecahan masalah yang diterima. Suasana kelas pun cukup tenang 

tidak seperti pada siklus I, meskipun masih ada siswa yang bicara sendiri. 

Perhatian siswa tertuju pada seluruh proses pembelajaran. Ketika diputarkan 

cassete tape recorder, siswa mendengarkan cassete tape recorder dan mencatat 

hal-hal yang ditemukan atau bisa ditiru dari pemutaran cassete tape recorder. 

Setelah menerima materi atau masalah diskusi, siswa saling bekerja sama 

mendiskusikan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang diterima. Pada saat 

diskusi berlangsung, siswa atau kelompok yang tampil membagi peran. Ada yang 

berperan sebagai moderator, penyaji, dan notulis. Siswa atau kelompok yang lain 

berperan sebagai peserta diskusi. Mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing 

sesuai dengan peran dan tugasnya. Moderator mengatur jalannya diskusi, penyaji 

memaparkan masalah beserta alternatif-allternatif pemecahannya, notulis 

mencatat kejadian-kejadian selama diskusi berlangsung, sedangkan peserta 

mempehatikan dan memberikan tanggapan terhadap kelompok yang tampil. 

Dengan demikian, interaksi pembelajaran berlangsung lancar dan efektif. 

Selanjutnya, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil 

pembelajaran siswa dijelaskan berikut ini. Berdasarkan analisis, faktor internal 
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yang berpengaruh adalah adanya dorongan yang muncul dari dalam diri siswa itu 

sendiri. Berdasarkan pembelajaran keterampilan berbicara dapat dilihat bahwa 

siswa akan berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami ketika berbicara 

melalui diskusi pada siklus I dengan cara berlatih agar tidak merasa gugup lagi 

dan lebih percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang. Selain itu, siswa 

juga merasakan manfaat yang besar dari pembelajaran keterampilan berbicara. 

Manfaat yang diperoleh antara lain siswa memperoleh pengalaman, pengetahuan 

maupun suasana baru dalam belajar. Siswa juga dapat mengukur tingkat 

keterampilan berbicaranya (merefkesi diri), dapat menjadikan pembelajaran ini 

sebagai sarana untuk melatih keterampilan berbicara di depan umum dalam situasi 

formal, dan menciptakan kebersamaan di antara siswa dengan bekerja sama dalam 

kelompok. 

Faktor eksternal yang mendukung keberhasilan pembelajaran keterampilan 

berbicara lebih mengarah pada program pembelajaran di sekolah. Penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Bantarbolang 

menjelang akhir semester II tahun akademik 2008/2009. Hal yang mendukung 

keberhasilan pembelajaran ini adalah pada siklus II sebagian besar tugas yang 

diberikan kepadanya sudah diselesaikan. Jadi, perasaan siswa pada siklus II ini 

lega karena telah menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang lainnya, sehingga lebih 

antusias mengikuti proses pembelajaran pada siklus II. 

Pada intinya, siswa senang mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara 

dengan menggunakan media audio. Hal ini diketahui dari hasil pengamatan. 

Memang, kondisi siswa pada siklus I menunjukkan kondisi yang kurang 
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bersemangat atau kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain 

hasil belajar siswa yang masih rendah, kondisi kelas juga belum kondusif. 

Dalam hal pembentukan kelompok, siswa menanggapinya dengan baik pula, 

bahkan mereka mengusulkan cara pembentukkannya. Pembentukan kelompok 

pada siklus I disepakati dilakukan dengan cara berhitung 1-10 secara bergantian 

hingga siswa urutan terakhir. Siswa yang menyebut angka 2 bergabung menjadi 

satu kelompok, demikian seterusnya. Hasilnya, kelompok yang terbentuk 

komposisi anggotanya kurang merata. Ada kelompok yang anggootanya terdiri 

atas siswa yang kemampuannya biasa-biasa saja. Selain itu, ada siswa yang lebih 

bergantung pada teman atau anggota kelompok yang lain saja. 

Terkait dengan pemutaran cassete tape recorder, siswa menanggapinya 

dengan sangat baik. Hal itu dapat dilihat pada jurnal yang diisi siswa. Sebagian 

besar siswa mengemukakan bahwa pemutaran cassete tape recorder dalam 

pembelajaran dapat memberikan gambaran atau contoh bagi siswa untuk 

melaksanakan diskusi atau untuk dapat berbicara dengan baik dalam diskusi.  

Pada siklus I ini, siswa menyenangi materi atau masalah diskusi yang 

peneliti berikan. Materi atau masalah yang peneliti berikan adalah materi atau 

masalah seputar dunia siswa yang dekat dengan kehidupannya di sekolah. 

Menurut siswa, materi atau masalah yang cocok didiskusikan di dalam kelas 

adalah materi atau masalah yang dekat dengan kehidupan mereka di sekolah 

seperti yang telah peneliti berikan. 

Meskipun hasil tes keterampilan berbicara siswa pada siklus I belum 

termasuk pada kategori baik, namun setidaknya ada upaya berupa usaha siswa 
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untuk memperbaiki kesulitan-kesulitan yang ditemui dengan cara berlatih agar 

dapat berbicara di depan umum dengan baik. 

Suasana belajar pada siklus II ini lebih kondusif. Siswa senang mngikuti 

pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan media audio. Siswa 

sangat antusias mengikuti pembelajaran. Hal ini dikarenakan pada siklus II ini 

sebagian besar tugas-tugas pada mata pelajaran lain sudah diselesaikan, sehingga 

beban siswa berkurang. Hal ini diketahui dari tanya jawab penelti dengan siswa di 

luar kelas. 

Ketika diminta untuk pembentukan kelompok, siswa diminta agar formasi 

diubah, karena formasi kelompok pada siklus I kerja sama siswa kurang baik. 

Pada siklus II ini dilakukan dengan cara menentukan 10 siswa yang peneliti 

anggap memiliki keterampilan berbicara yang baik pada siklus I untuk menjadi 

ketua kelompok dan menentukan sendiri anggota kelompoknya. Dengan cara ini 

komposisi setiap anggota kelompok lebih merata sehingga tidak ada siswa yang 

lebih bergantung pada temannya yang lain. Hal ini juga berpengaruh pada 

kerjasama siswa antara siswa dengan anggota kelompoknya yang lain. Pada siklus 

II ini kerjasama siswa dlam kelompok sangat baik. Mereka saling bertukar 

pikiran, memberikan ide atau gagasan masing-masing dalam kerja kelompok itu 

dan tidak bergantung pada salah satu anggota kelompok saja. 

Dalam hal materi atau masalah diskusi, peneliti tidak mengubah topik 

materi atau masalah yang akan didiskusikan. Hal ini disebabkan siswa senang 

dengan materi atau masalah seputar dunia siswa yang dekat dengan kehidupan 

mereka di sekolah. Menurut siswa, materi atau masalah yang cocok didiskusikan 
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di dalam kelas adalah masalah-masalah seputar dunia siswa yang dekat dengan 

kehidupan merka di sekolah. 

Berdasarkan serangkaian analisis instrumen, diperoleh hasil bahwa ada 

kesinambungan antara data yang satu dengan data yang lain, baik data tes maupun 

data nontes untuk mengetahui peningkatan keterampilan berbicara siswa dengan 

menggunakan media audio. Berdasarkan hasil analisisi tersebut diketahui bahwa 

keterampilan berbicara siswa meningkat sebesar 6,4% dari 69,6% pada siklus I 

menjadi 76,1% pada siklus II. 

Sama halnya dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para 

peneliti lain, penelitian tindakan kelas yang peneliti lakukan ini mampu 

menunjukkan peningkatan nilai rata-rata yang diperoleh siswa. Oleh karena itu, 

penelitian ini dianggap berhasil dan tidak diulang pada siklus berikutnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Simpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dalam 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Keterampilan berbicara siswa kelas IV SD Negeri 02 Bantarbolang tahun 

akademik 2008/2009 meningkat setelah mengikuti pmbelajaran dengan 

menggunakan media audio. Peningkatan itu terlihat dari perubahan nilai 

rata-rata dari siklus I ke siklus II sebesar 6,5%. Pada siklus I, nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 69,6%, sedangkan pada siklus II hasil yang 

dicapai sebesar 76,1%. Peningkatan keterampilan berbicara ini meliputi 

seluruh aspek keterampilan berbicara yang dijadikan kriteria penilaian. 

Aspek-aspek tersebut adalah 1) pengucapan, 2) tata bahasa, 3) kosakata, 

dan 4) kelancaran. Aspek pengucapan meningkat sebesar  11,6%, aspek 

tata bahasa meningkat sebesar 6,7%, aspek kosakata meningkat sebesar 

10,2%, dan aspek kelancaran meningkat sebesar 11,3% 

2. Siswa mengalami perubahan perilaku dalam pembelajaran ke arah positif. 

Perilaku tersebut yaitu siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran pada 

siklus II, saling bekerja sama dalam kelompok, tidak merasa gugup 

ataupun kurang percaya diri  ketika berbicara di depan umum dalam forum 

resmi. 
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B. Saran 

 Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, peneliti memiliki saran 

sebagai berikut: 

1. Para guru hendaknya selektif dalam menentukan penggunaan media dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara siswa agar siswa tidak merasa jenuh 

mengikuti pembelajaran 

2. Penggunaan media audio mampu meningkatkan keterampilan berbicara. 

Oleh karena itu, alangkah baiknya jika guru dapat menggunakan media 

audio untuk pembelajaran keterampilan berbicara 
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Lampiran 1: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 
 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester  : IV / 2 

Alokasi waktu   : 2 X 35 Menit 

Hari, Tanggal   : Rabu, 8 April 2009 

 

I.  Standar Kompetensi   

 Mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta secara lisan dengan 

menanggapi suatu persoalan, menceritakan hasil pengamatan atau wawancara. 

 

II. Kompetensi Dasar 

 Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran 

pemecahannya dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa. 

 

III. Indikator 

1. Menjelaskan masalah atau peristiwa yang terjadi di sekitar dengan runtut. 

2. Memberikan komentar atau saran dengan alasan yang logis dan bahasa 

yang santun. 

 

IV.Tujuan Pembelajaran 
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1. Melalui teks Pemanfaatan Barang Bekas yang didengarkan siswa melalui 

cassete tape recorder, siswa dapat menceritakan kembali isi teks 

pemanfaatan barang bekas dengan runtut. 

2.  Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan masalah atau peristiwa yang 

terjadi di Sekitar yang berhubungan dengan pemanfataan barang bekas 

dengan runtut. 

3. Melalui diskusi, siswa dapat memberikan komentar dengan alasan yang 

logis dan bahasa yang santun. 

 

V. Materi Ajar 

Teks bacaan yang berjudul Pemanfaatan Barang Bekas 

Pemanfaatan Barang Bekas 

 Indonesia sejak dahulu mempunyai masalah dengan sampah. Hal itu dapat 

kita lihat pada kota-kota penghasil sampah. Seperti di kota Jakarta, Bandung, dan 

Surabaya. Penduduk Jakarta menghasilkan sampah kurang lebih 6.000 ton sama 

dengan 6.000.000 kilogram perhari. Bayangkan jika dalam seminggu sampah 

tersebut menumpuk! 

Pada saat ini telah ditemukan suatu teknologi barang bekas. Teknologi 

tersebut adalah teknologi “daur ulang”. Daur ulang yaitu proses memulihkan 

kembali barang bekas menjadi sampah baru. 

Sampah yang didaur ulang adalah sampah yang tidak dapat hancur dengan 

sendiri. Seperti, kaleng bekas minuman dan botol kaca. Pemulung sangat berjasa 
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dalam memisahkan sampah ini dan kertas bekas. Barang-barang tersebut dijual 

oleh pemulung ke pabrik pendaurulangan. 

Sampah-sampah kertas seperti sisa pemotongan buku, majalah, dan Koran 

diolah di pabrik pendaurulangan. Hasil pendaurulangan itu dapat berupa kertas 

karton, kardus, tissue, dan kertas daur ulang yang menarik. Contoh kertas daur 

ulang yang dibuat benda menarik, yaitu kartu ucapan, buku harian, dompet, dan 

kotak kado. 

Bagaimanakah dengan sampah yang berasal dari kaca? Sampah yang 

berasal dari kaca dihancurkan di pabrik gelas. Kemudian, dipanaskan sampai 

meleleh. Selanjutnya dicetak menjadi benda yang berguna, seperti gelas minum, 

piring maka, dan asbak rokok. Begitu juga dengan sampah plastik seperti ember 

pecah, gayung retak, dan kantong plastik bekas. Di pabrik dapat dihasilkan 

menjadi barang yang berguna. Barang-barang tersebut misalnya tempat pensil, 

ember, mangkok, dan botol plastik. 

 (Disadur dari buku Belajar Aktif Bahasa Indonesia IV, PT Bintang Ilmu 2004) 

VI. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Diskusi 

4. Pengamatan 

5. Penugasan 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal (± 10 menit) 
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1. Siswa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing 

2. Guru mengabsen kehadiran siswa 

3. Guru memotivasi siswa agar siap menerima pelajaran 

Apersepsi 

1. Guru menanyakan kepada siswa “Apakah kalian pernah memanfaatkan 

barang bekas?” 

B. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

1. Guru memperdengarkan teks bacaan yang berjudul Pemanfaatan Barang 

Bekas melalui cassette tape recorder 

2. Siswa mendengarkan teks bacaan  Pemanfaatan Barang Bekas melalui 

cassete tape recorder. 

3. Siswa mencatat hal-hal yang penting tentang bacaan Pemanfaatan Barang 

Bekas yang didengar siswa melalui cassete tape recorder. 

4. Siswa disuruh maju ke depan untuk menceritakan kembali isi bacaan 

Pemanfaatan Barang Bekas dengan runtut 

5. Guru memberikan arahan kepada siswa tentang masalah-masalah yang 

terjadi di sekitar yang berhubungan dengan kegiatan Pemanfaatan Barang 

Bekas 

6. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang 

masalah-masalah yang terjadi di sekolah yang berhubungan dengan . 

Pemanfaatan Barang Bekas 
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7. Siswa memberi komentar tentang masalah-masalah yang terjadi di sekitar 

yang berhubungan dengan Pemanfaatan Barang Bekas dengan alasan yang 

logis dan bahasa yang santun. 

 

C. Kegiatan Penutup (± 20 menit) 

1. Guru dan siswa menyimpulkan tentang isi teks bacaan Pemanfaatan 

Barang Bekas 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang 

tidak jelas. 

3. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

A. Sumber 

1. Buku Belajar Aktif  Bahasa Indonesia kelas IV  Oleh Widyati 

Penerbit PT Bintang Ilmu 

2. Buku Bahasa Indonesia Kelas IV penerbit Erlangga 

B. Media 

 1. Perangkat untuk guru 

 Perangkat pembelajaran yang dipergunakan guru dalam proses 

pembelajaran berbicara ini adalah teks bacaan yang berjudul  

Pemanfaatan Barang Bekas dan perangkat media audio cassette tape 

recorder. 

2. Perangkat untuk siswa 
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 Perangkat pembelajaran yang digunakan siswa dalam proses 

pembelajaran berbicara ini juga sama yang dipergunakan guru, yaitu teks 

bacaan Pemanfaatan Barang Bekas dan lembar kegiatan siswa 

 

IX. Penilaian  

1. Aspek penilaian : 

Hasil belajar keterampilan berbicara bahasa Indonesia 

2. Instrumen Penilaian 

a Lembar pengamatan tentang penilaian aktivitas proses belajar siswa 

Rubrik Penilaian Keterampilan Berbicara 

No Aspek-Aspek Yang Dinilai Skor Maksimal 
1 Pengucapan (A1) 5 
2 Tata Bahasa (A2) 5 
3 Kosakata (A3) 5 
4 Kelancaran (A4) 5 
Jumlah 20 

 
 

Kolom Penilaian Tes Unjuk Kerja Keterampilan Berbicara 
 

No Nama Aspek Yang Diamati Jumlah 
Nilai 
(N) 

Nilai 
Akhir 
(NA) 

Pengucapan
 

Tata 
Bahasa

Kosakata Kelancaran 

1        
2        
3        
4        
Dst        

 
Perhitungan keterampilan berbicara: 

 
 

 

 

 

N1 = A1+A2+A3+A4
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Cara penilaiannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

b. Pedoman Wawancara 

Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Pertanyaannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat siswa tentang pemutaran cassette tape recorder dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara 

2. Dapatkah penggunaan cassette tape recorder tersebut membantu siswa untuk 

dapat berbicara dalam diskusi dengan baik? 

 3.  Mampukah siswa memahami dan menguasai materi/masalah materi yang 

diberikan guru? 

4. Menurut siswa, materi/ permasalahan apa yang cocok untuk didiskusikan siswa 

di dalam kelas? 

5. Apakah dalam diskusi tersebut siswa mengalami kesulitan dalam berbicara dan 

diminta menyebutkan kesulitan-kesulitan tersebut? 

6. Bagaimana pendapat siswa tentang pembelajaran keterampilan berbicara 

melalui diskusi kelas? 

 

c. Jurnal Guru 

Guru mengamati tingkah laku siswa untuk mengetahui segala sesuatu yang 

terjadi dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan 

media audio. Aspek pertanyaan dalam jurnal guru adalah sebagai berikut: 

 

%100×=
alSkorMaksim

waperolehsisSkoryangdiNA  
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1. Bagaimana antusias siswa dalam pembentukan kelompok? 

2. Bagaimana respon atau sikap siswa ketika diputarkan cassette tape recorder 

dalam pembelajaran? 

3. Bagaimana komentar yang diberikan siswa ketika mendiskusikan masalah yang 

disajikan? 

4. Bagaimana respon siswa/kelompok dalam menerima materi (masalah) yang 

akan didiskusikan? 

5. Bagaimana respon siswa dalam dalam mendiskusikan masalah yang diterima 

dengan kelompoknya? 

6. Bagaimana pendapat atau jawaban yang diberikan siswa dalam diskusi? 

7. Bagaimana semangat siswa dalam mengikuti diskusi? 

8. Bagaimana diskusi yang dilaksanakan siswa? 

9. Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran keterampilan 

berbicara melalui media audio? 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Tanggal :  

Lembar Kerja Siswa 

 

Berilah pendapat dan saran terhadap masalah-masalah yang dihadapi di sekitar 

yang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan barang bekas ! 

 

No Masalah yang dihadapi Pendapat dan Saran 

1 Indonesia sejak dahulu mempunyai masalah 

dengan sampah. Hal itu dapat kita lihat pada 
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kota-kota penghasil sampah. Seperti di kota 

Jakarta, Bandung, dan Surabaya.  

2 Penduduk Jakarta menghasilkan sampah 

kurang lebih 6.000 ton sama dengan 6.000.000 

kilogram perhari 

 

3 Ditemukan teknologi “daur ulang” yang dapat 

memulihkan kembali barang bekas menjadi 

sampah baru. 

 

4 Pemulung sangat berjasa dalam memisahkan 

sampah ini dan kertas bekas. Barang-barang 

tersebut dijual oleh pemulung ke pabrik 

pendaurulangan. 

 

 

5 Tertarikkah kamu dengan hasil produk daur 

ulang sampah kertas? 
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Lampiran 2: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS II 

 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester  : IV / 2 

Alokasi waktu   : 2 X 35 Menit 

Hari, Tanggal   : Jumat, 24 April 2009 

 

I.  Standar Kompetensi   

 Mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta secara lisan dengan 

menanggapi suatu persoalan, menceritakan hasil pengamatan atau wawancara. 

 

II. Kompetensi Dasar 

 Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran 

pemecahannya dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa. 

 

III. Indikator 

1. Menjelaskan masalah atau peristiwa yang terjadi di sekitar dengan runtut. 

2. Memberikan komentar atau saran dengan alasan yang logis dan bahasa 

yang santun. 

 

 

 



125 
 

 

IV.Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui teks Pemanfaatan Barang Bekas yang didengarkan siswa melalui 

cassete tape recorder, siswa dapat menceritakan kembali isi teks 

pemanfaatan barang bekas dengan runtut. 

2.  Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan masalah atau peristiwa yang 

terjadi di Sekitar yang berhubungan dengan pemanfataan barang bekas 

dengan runtut. 

3. Melalui diskusi, siswa dapat memberikan komentar dengan alasan yang 

logis dan bahasa yang santun. 

 

V. Materi Ajar 

Teks bacaan yang berjudul Pemanfaatan Barang Bekas 

Pemanfaatan Barang Bekas 

 Indonesia sejak dahulu mempunyai masalah dengan sampah. Hal itu dapat 

kita lihat pada kota-kota penghasil sampah. Seperti di kota Jakarta, Bandung, dan 

Surabaya. Penduduk Jakarta menghasilkan sampah kurang lebih 6.000 ton sama 

dengan 6.000.000 kilogram perhari. Bayangkan jika dalam seminggu sampah 

tersebut menumpuk! 

Pada saat ini telah ditemukan suatu teknologi barang bekas. Teknologi 

tersebut adalah teknologi “daur ulang”. Daur ulang yaitu proses memulihkan 

kembali barang bekas menjadi sampah baru. 

Sampah yang didaur ulang adalah sampah yang tidak dapat hancur dengan 

sendiri. Seperti, kaleng bekas minuman dan botol kaca. Pemulung sangat berjasa 
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dalam memisahkan sampah ini dan kertas bekas. Barang-barang tersebut dijual 

oleh pemulung ke pabrik pendaurulangan. 

Sampah-sampah kertas seperti sisa pemotongan buku, majalah, dan Koran 

diolah di pabrik pendaurulangan. Hasil pendaurulangan itu dapat berupa kertas 

karton, kardus, tissue, dan kertas daur ulang yang menarik. Contoh kertas daur 

ulang yang dibuat benda menarik, yaitu kartu ucapan, buku harian, dompet, dan 

kotak kado. 

Bagaimanakah dengan sampah yang berasal dari kaca? Sampah yang 

berasal dari kaca dihancurkan di pabrik gelas. Kemudian, dipanaskan sampai 

meleleh. Selanjutnya dicetak menjadi benda yang berguna, seperti gelas minum, 

piring maka, dan asbak rokok. Begitu juga dengan sampah plastik seperti ember 

pecah, gayung retak, dan kantong plastik bekas. Di pabrik dapat dihasilkan 

menjadi barang yang berguna. Barang-barang tersebut misalnya tempat pensil, 

ember, mangkok, dan botol plastik. 

 (Disadur dari buku Belajar Aktif Bahasa Indonesia IV, PT Bintang Ilmu 2004) 

 

VI. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Diskusi 

4. Pengamatan 

5. Penugasan 
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VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal (± 10 menit) 

1. Siswa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing 

2. Guru mengabsen kehadiran siswa 

3. Guru memotivasi siswa agar siap menerima pelajaran 

 

Apersepsi 

1. Guru menanyakan kepada siswa “Apakah kalian pernah membeli produk 

daur ulang ?” 

 

B.Kegiatan Inti (± 40 menit) 

1)  Siswa mendengarkan dengan cermat teks bacaan yang berjudul 

“Pemanfaatan Barang Bekas” yang diputar melalui cassette tape recorder, 

2 ) Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok kembali dengan cara 

menentukan siswa yang memiliki keterampilan berbicara yang baik pada 

siklus I. Kemudian siswa diminta untuk menentukan sendiri anggota 

kelompoknya sebanyak empat orang tiap kelompok,  

3)  Melalui cassette tape recorder , guru memutarkan suara orang yang sedang 

berbicara menanggapi suatu masalah, siswa diminta untuk memperhatikan 

dan mencatat hal-hal yang bisa ditiru untuk berbicara dalam kegiatan diskusi 

dan hal-hal yang kurang sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang 

mereka miliki,  
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4) Setelah semua tugas dikumpulkan, guru mengundi kelompok untuk tampil 

menyajikan hasil kerjanya di depan kelas dan siswa atau kelompok lain 

menanggapi,  

5) Setiap kelompok menyajikan hasil kerjanya secara bergiliran. Setelah setiap 

kelompok selesai menyajikan hasil kerjanya, siswa lain menanggapi hasil 

kerja kelompok dan mendiskusikan alternatif-alternatif masalah yang 

ditemui kelompok yang tampil.  

C. Kegiatan Penutup (± 20 menit) 

1. Guru mengadakan refleksi bersama dengan siswa mengenai pembelajaran 

yang dilakukan pada siklus II ini (pengalaman, pengetahuan, dan perasaan 

ketika mengikuti pelajaran),  

2. Sebelum menutup pelajaran guru menginformasikan materi pelajaran pada 

pertemuan berikutnya dan siswa diminta untuk mempelajarinya terlebih 

dahulu. 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

A. Sumber 

1. Buku Belajar Aktif  Bahasa Indonesia kelas IV  Oleh Widyati 

Penerbit PT Bintang Ilmu 

2. Buku Bahasa Indonesia Kelas IV penerbit Erlangga 

B. Media 

 1. Perangkat untuk guru 



129 
 

 

 Perangkat pembelajaran yang dipergunakan guru dalam proses 

pembelajaran berbicara ini adalah teks bacaan yang berjudul  

Pemanfaatan Barang Bekas dan perangkat media audio cassette tape 

recorder. 

2. Perangkat untuk siswa 

 Perangkat pembelajaran yang digunakan siswa dalam proses 

pembelajaran berbicara ini juga sama yang dipergunakan guru, yaitu teks 

bacaan Pemanfaatan Barang Bekas dan lembar kegiatan siswa 

 

IX. Penilaian  

1. Aspek penilaian : 

Hasil belajar keterampilan berbicara bahasa Indonesia 

2. Instrumen Penilaian 

a Lembar pengamatan tentang penilaian aktivitas proses belajar siswa 

Rubrik Penilaian Keterampilan Berbicara 

No Aspek-Aspek Yang Dinilai Skor Maksimal 
1 Pengucapan (A1) 5 
2 Tata Bahasa (A2) 5 
3 Kosakata (A3) 5 
4 Kelancaran (A4) 5 
Jumlah 20 

 
 

Kolom Penilaian Tes Unjuk Kerja Keterampilan Berbicara 
 

No Nama Aspek Yang Diamati Jumlah 
Nilai 
(N) 

Nilai 
Akhir 
(NA) 

Pengucapan
 

Tata 
Bahasa

Kosakata Kelancaran 

1        
2        
3        
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4        
Dst        

 
Perhitungan keterampilan berbicara: 

 
 

 

Cara penilaiannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

b. Pedoman Wawancara 

Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Pertanyaannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat siswa tentang pemutaran cassette tape recorder dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara 

2. Dapatkah penggunaan cassette tape recorder tersebut membantu siswa untuk 

dapat berbicara dalam diskusi dengan baik? 

 3.  Mampukah siswa memahami dan menguasai materi/masalah materi yang 

diberikan guru? 

4. Menurut siswa, materi/ permasalahan apa yang cocok untuk didiskusikan siswa 

di dalam kelas? 

5. Apakah dalam diskusi tersebut siswa mengalami kesulitan dalam berbicara dan 

diminta menyebutkan kesulitan-kesulitan tersebut? 

6. Bagaimana pendapat siswa tentang pembelajaran keterampilan berbicara 

melalui diskusi kelas? 

c. Jurnal Guru 

N1 = A1+A2+A3+A4

 

%100×=
alSkorMaksim

waperolehsisSkoryangdiNA  



131 
 

 

Guru mengamati tingkah laku siswa untuk mengetahui segala sesuatu yang 

terjadi dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan 

media audio. Aspek pertanyaan dalam jurnal guru adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana antusias siswa dalam pembentukan kelompok? 

2. Bagaimana respon atau sikap siswa ketika diputarkan cassette tape recorder 

dalam pembelajaran? 

3. Bagaimana komentar yang diberikan siswa ketika mendiskusikan masalah yang 

disajikan? 

4. Bagaimana respon siswa/kelompok dalam menerima materi (masalah) yang 

akan didiskusikan? 

5. Bagaimana respon siswa dalam dalam mendiskusikan masalah yang diterima 

dengan kelompoknya? 

6. Bagaimana pendapat atau jawaban yang diberikan siswa dalam diskusi? 

7. Bagaimana semangat siswa dalam mengikuti diskusi? 

8. Bagaimana diskusi yang dilaksanakan siswa? 

9. Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran keterampilan 

berbicara melalui media audio? 
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Soal Unjuk Kerja 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Tanggal :  

 

Berilah pendapat dan saran terhadap masalah-masalah yang dihadapi di sekitar 

yang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan barang bekas ! 

 

No Masalah yang dihadapi Pendapat dan Saran 

1 Indonesia sejak dahulu mempunyai masalah 

dengan sampah. Hal itu dapat kita lihat pada 

kota-kota penghasil sampah. Seperti di kota 

Jakarta, Bandung, dan Surabaya.  

 

2 Penduduk Jakarta menghasilkan sampah 

kurang lebih 6.000 ton sama dengan 6.000.000 

kilogram perhari 

 

3 Ditemukan teknologi “daur ulang” yang dapat 

memulihkan kembali barang bekas menjadi 

sampah baru. 

 

4 Pemulung sangat berjasa dalam memisahkan 

sampah ini dan kertas bekas. Barang-barang 

tersebut dijual oleh pemulung ke pabrik 

pendaurulangan. 

 

 

5 Tertarikkah kamu dengan hasil produk daur 

ulang sampah kertas? 
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Lampiran 3: Pedoman Tes Perbuatan Siklus I dan II 

Pedoman Tes Perbuatan Keterampilan Berbicara 
 

Jenis Kegiatan  : Berbicara 
Kelas / Semester : IV / 2 
Hari/Tanggal   :  
 

No Nama Aspek Yang Diamati Jumlah Nilai 
(N) 

Nilai Akhir 
(NA) A1 A2 A3 A4 

1 Ade S      
2 Daris      
3 Galih A      
4 I Gede       
5 Kefin T      
6 M. Sifa       
7 Priana S      
8 Reza Tri       
9 Tanto E      
10 Washar      
11 Abdul K      
12 Agung      
13 Afni N      
14 Alfian J      
15 Ainnia       
16 Anyes       
17 Atika       
18 Bagus       
19 Bunga A      
20 Diki Tri      
21 Egi W      
22 Elisa M      
23 Elfa F      
24 Fauzi S      
25 Gifari Z      
26 Izak M      
27 Lalita C      
28 Larasati       
29 Levi S      
30 Fauzan       
31 Narendra      
32 Norma A      
33 Nova B      
34 Nurani S      
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35 Panji F      
36 Pradina T      
37 Riki A      
38 Riska A      
39 Rohemi      
40 Septianingsih      
41 Sherlyn Intan       
42 Sustiana M      
43 Sukma A      
44 Sutrimo      
45 Tri Indra L      
46 Tufail M      
47 Ferica A      
48 Fajar W      

Jumlah Nilai      
 
 

Bantarbolang, 8 April 2009  

       Guru Pembimbing, 

  

 

       Puji Wahyuni 
       NIP 19670520 199103 2 014 
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Lampiran 4: Pedoman Pengamatan Siklus I dan II 

 

Lembar Pengamatan Non Tes Siswa  

Jenis Kegiatan  : Berbicara 
Kelas / Semester : IV / 2 
Hari/ Tanggal  :  
Fokus Observasi : Penggunaan media audio sebagai sarana dalam  
                                      peningkatan kemampuan berbicara  
 
No No Absen 

Responden 
Aspek Yang diobservasi Keterangan 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.   Memperhatikan 
penjelasan dari guru  

 
2.   Tidak selalu 

memperhatikan 
penjelasan dari 
guru, 

 
3.   Tertarik atau senang 

terhadap pemutaran 
cassette tape 
recorder,  

 
4.   Tidak tertarik 

terhadap pemutaran 
cassette tape 
recorder,  

 
5.   Antusias mengikuti 

pembelajaran 
keterampilan 
berbicara 
menggunakan media 
audio, 

 
6.  Tidak antusias 

mengikuti 
pembelajaran 
keterampilan 
berbicara 
menggunakan media 
audio,  

 

1 1           
2 2           
3 3           
4 4           
5 5           
6 6           
7 7           
8 8           
9 9           
10 10           
11 11           
12 12           
13 13           
14 14           
15 15           
16 16           
17 17           
18 18           
19 19           
20 20           
21 21           
22 22           
23 23           
24 24           
25 25           
26 26           
27 27           
28 28           
29 29           
30 30           
31 31           
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32 32           7. Semangat siswa 
dalam mengikuti 
diskusi,  

 
8. Tidak semangat 

dalam mengikuti 
diskusi,  

 
9  Tenang saat temannya 

mengemukakan 
pendapatnya di depan 
kelas,  

 
10. Ramai sendiri saat 

temannya 
mengemukakan 
pendapatnya di depan 
kelas 

33 33           
34 34           
35 35           
36 36           
37 37           
38 38           
39 39           
40 40           
41 41           
42 42           
43 43           
44 44           
45 45           
46 46           
47 47           
48 48           
Frekuensi (F)           
Persentase (%)           

 

Bantarbolang, 8 April 2009  

       Guru Pembimbing, 

 

       Puji Wahyuni 

       NIP 19670520 199103 2 014 
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Lampiran 5: Pedoman Wawancara Siklus I dan Siklus II 

 

Pedoman Wawancara 
Hari, Tanggal  :  

Responden  : Siswa No Absen 2, 17, dan 31 

Kelas   : IV  

 

Pertanyaan 

1. Bagaimana pendapat siswa tentang pemutaran cassette tape recorder dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara 

2. Dapatkah penggunaan cassette tape recorder tersebut membantu siswa untuk 

dapat berbicara dalam diskusi dengan baik? 

 3.  Mampukah siswa memahami dan menguasai materi/masalah materi yang 

diberikan guru? 

4. Menurut siswa, materi/ permasalahan apa yang cocok untuk didiskusikan siswa 

di dalam kelas? 

5. Apakah dalam diskusi tersebut siswa mengalami kesulitan dalam berbicara dan 

diminta menyebutkan kesulitan-kesulitan tersebut? 

6. Bagaimana pendapat siswa tentang pembelajaran keterampilan berbicara 

melalui diskusi kelas? 
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Lampran 6: Pedoman Jurnal Guru Siklus I dan II 

 

Pedoman Jurnal Guru 
Guru Kelas  : Arie Kharisma Lestari 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Hari/Tanggal  :  

Tempat  : SDN 02 Bantarbolang 

 
1. Bagaimana antusias siswa dalam pembentukan kelompok? 

2. Bagaimana respon atau sikap siswa ketika diputarkan cassette tape recorder 

dalam pembelajaran? 

3. Bagaimana komentar yang diberikan siswa ketika mendiskusikan masalah yang 

disajikan? 

4. Bagaimana respon siswa/kelompok dalam menerima materi (masalah) yang 

akan didiskusikan? 

5. Bagaimana respon siswa dalam dalam mendiskusikan masalah yang diterima 

dengan kelompoknya? 

6. Bagaimana pendapat atau jawaban yang diberikan siswa dalam diskusi? 

7. Bagaimana semangat siswa dalam mengikuti diskusi? 

8. Bagaimana diskusi yang dilaksanakan siswa? 

9. Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran keterampilan 

berbicara melalui media audio? 
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Lampiran 7: Daftar Nilai Siswa 

Daftar Nilai Siswa Kelas IV SDN 02 Bantarbolang 

Semester I Tahun Akademik 2008/2009 

 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 
Urut Induk Belum Tuntas 
1 1708 Ade Seno Haryanto 62 V  
2 1712 Daris 62 V  
3 1719 Galih Adi Purwanto 62 V  
4 1722 I Gede Gilang Santoso 60 V  
5 1725 Kefin Tubagus 60 V  
6 1732 M. Sifa Riski 62 V  
7 1737 Priana Susantoro 62 V  
8 1743 Reza Tri Agus P 62 V  
9 1749 Tanto Erwin 62 V  
10 1753 Washar 68  V 
11 1764 Abdul Khafid 65  V 
12 1765 Agung Dwi Laksana 62 V  
13 1766 Afni Nisrani Sawali 70  V 
14 1767 Alfian Jordi Suraking 70  V 
15 1768 Ainnia Dwi Aprilia 65  V 
16 1769 Anyes Agustina 65  V 
17 1771 Atika Septiani 70  V 
18 1772 Bagus Kusuma 70  V 
19 1773 Bunga Alfani F 65 V 
20 1774 Diki Tripurna 63 V  
21 1775 Egi Wahyu Prasogi 62 V  
22 1776 Elisa Mardiyanti 65  V 
23 1777 Elfa Fitria 65  V 
24 1780 Fauzi Sanjaya 62 V  
25 1782 Gifari Zakawali 62 V  
26 1786 Izak Mustakim 62 V  
27 1787 Lalita Cahya Puspa 65  V 
28 1788 Larasati Krisma Dewi 70  V 
29 1789 Levi Sitomareta 65  V 
30 1790 M. Fauzan Maulana 65  V 
31 1791 Narendra Ercha P 70  V 
32 1792 Norma Ayu Nuriza 65  V 
33 1793 Nova Bayu Yulianto 70  V 
34 1794 Nurani Sasi Karani 70  V 
35 1795 Panji Fidyantara 65  V 
36 1796 Pradina Tiarani 62 V  
37 1797 Riki Afianto 62 V  
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38 1798 Riska Amalia 65  V 
39 1799 Rohemi 62 V  
 

40 1800 Septianingsih 62 V  
41 1801 Sherlyn Intan  65  V 
42 1802 Sustiana Melani A 67  V 
43 1803 Sukma Anjani 65  V 
44 1804 Sutrimo 62 V  
45 1805 Tri Indra Lestari 68  V 
46 1807 Tufail Mubarak B 65  V 
47 1902 Ferica Aprilia 70  V 
48 1952 Fajar Wicaksono 65  V 
Jumlah Nilai 3110 20 28 
Rata-Rata 64,7 
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Lampiran 8:  Lembar Tes Perbuatan Siklus I 

Lembar Tes Perbuatan Siklus I 

Jenis Kegiatan  : Berbicara 
Kelas / Semester : IV / 2 
Hari/Tanggal   : Rabu, 8 April 2009 
 

No Nama Aspek Yang Diamati Jumlah Nilai 
(N) 

Nilai Akhir 
(NA) A1 A2 A3 A4 

1 Ade S 3 3 3 4 13 65 
2 Daris 3 3 3 3 12 60 
3 Galih A 4 3 3 3 13 65 
4 I Gede  4 4 3 3 14 70 
5 Kefin T 4 3 3 3 13 65 
6 M. Sifa  4 3 4 3 14 70 
7 Priana S 3 4 3 3 13 65 
8 Reza Tri  4 3 3 4 14 70 
9 Tanto E 3 3 4 3 13 65 
10 Washar 4 3 3 4 14 70
11 Abdul K 4 4 3 4 15 75 
12 Agung 3 3 4 3 13 65 
13 Afni N 4 4 3 4 15 75 
14 Alfian J 3 4 3 4 14 70 
15 Ainnia  3 3 4 3 13 65 
16 Anyes  5 3 4 3 15 75 
17 Atika  4 3 4 4 15 75 
18 Bagus  3 4 3 4 14 70 
19 Bunga A 3 4 4 3 14 70 
20 Diki Tri 3 4 3 3 13 65
21 Egi W 3 3 3 3 12 60 
22 Elisa M 4 4 3 4 15 75 
23 Elfa F 4 3 3 4 14 70 
24 Fauzi S 3 3 4 3 13 65 
25 Gifari Z 3 3 3 3 12 60 
26 Izak M 4 3 4 3 14 70 
27 Lalita C 3 4 3 4 14 70 
28 Larasati  4 3 4 4 15 75 
29 Levi S 4 3 4 4 15 75
30 Fauzan  4 4 3 4 15 75 
31 Narendra 4 4 4 5 17 85 
32 Norma A 4 3 4 4 15 75 
33 Nova B 4 4 3 3 14 70 
34 Nurani S 4 3 3 4 14 70 
35 Panji F 5 3 4 4 14 70 
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36 Pradina T 4 3 3 3 14 70 
37 Riki A 4 4 3 3 14 70
38 Riska A 4 3 4 4 14 70 
39 Rohemi 3 3 3 3 13 65 
40 Septianingsih 4 3 4 4 13 65 
41 Sherlyn Intan  4 3 3 3 14 70 
42 Sustiana M 4 4 3 4 15 75 
43 Sukma A 3 4 3 3 13 65 
44 Sutrimo 4 3 3 4 14 70 
45 Tri Indra L 3 3 3 4 13 65 
46 Tufail M 4 4 3 3 14 70 
47 Ferica A 3 4 3 4 14 70
48 Fajar W 4 3 3 4 14 70 
Jumlah Nilai  175 162 160 169 666 3340 
 
 

Bantarbolang, 8 April 2009  

 Guru Pembimbing,     Peneliti, 

 

 Puji Wahyuni      Arie Kharisma Lestari 

 NIP 19670520 199103 2 014    NIM 1402907186 
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Lampiran 9:  Lembar Tes Perbuatan Siklus II 

Lembar Tes Perbuatan Siklus II 

Jenis Kegiatan  : Berbicara 
Kelas / Semester : IV / 2 
Hari/Tanggal   : Jumat, 24 April 2009 
 

No Nama Aspek Yang Diamati Jumlah Nilai 
(N) 

Nilai Akhir 
(NA) A1 A2 A3 A4 

1 Ade S 4 3 4 4 15 75 
2 Daris 4 4 3 4 15 75 
3 Galih A 4 3 4 4 15 75 
4 I Gede  4 4 3 4 15 75 
5 Kefin T 4 4 4 4 16 80 
6 M. Sifa  5 4 4 4 17 85 
7 Priana S 4 4 3  4 15 75 
8 Reza Tri  4 4 4 3 15 75 
9 Tanto E 4 3 4 4 15 75 
10 Washar 4 3 4 4 15 75
11 Abdul K 4 4 4 4 16 80 
12 Agung 4 3 4 4 15 75 
13 Afni N 5 5 4 5 19 95 
14 Alfian J 5 4 4 5 18 90 
15 Ainnia  4 4 4 4 16 80 
16 Anyes  5 4 4 4 17 85 
17 Atika  5 3 4 4 16 80 
18 Bagus  4 4 3 4 15 75 
19 Bunga A 4 3 4 4 15 75 
20 Diki Tri 4 4 3 4 15 75
21 Egi W 4 4 3 4 15 75 
22 Elisa M 4 3 4 4 15 75 
23 Elfa F 4 5 4 4 17 85 
24 Fauzi S 3 4 4 4 15 75 
25 Gifari Z 4 3 5 4 16 80 
26 Izak M 5 4 4 4 16 80 
27 Lalita C 4 4 3 4 15 75 
28 Larasati  4 3 4 5 16 80 
29 Levi S 5 4 4 4 17 85
30 Fauzan  4 3 4 4 15 75 
31 Narendra 5 4 4 4 17 85 
32 Norma A 4 4 3 4 15 75 
33 Nova B 4 3 4 4 15 75 
34 Nurani S 5 3 5 4 17 85 
35 Panji F 5 4 4 3 16 80 
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36 Pradina T 5 3 4 5 17 85 
37 Riki A 4 4 3 4 15 75
38 Riska A 4 4 4 5 17 85 
39 Rohemi 4 3 4 4 15 75 
40 Septianingsih 4 4 3 4 15 75 
41 Sherlyn Intan  5 4 4 5 18 90 
42 Sustiana M 4 4 4 4 16 80 
43 Sukma A 4 4 3 3 14 70 
44 Sutrimo 4 3 4 4 15 75 
45 Tri Indra L 4 4 4 4 16 80 
46 Tufail M 4 4 3 5 16 80 
47 Ferica A 4 4 4 3 15 75
48 Fajar W 4 4 3 4 15 75 
Jumlah Nilai  202 178 181 195 756 3655 
 

Bantarbolang, 24 April 2009  

Guru Pembimbing,     Peneliti, 

 

 Puji Wahyuni      Arie Kharisma Lestari 

 NIP 19670520 199103 2 014    NIM 1402907186 
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Lampiran 10:  Lembar Pengamatan Non Tes Siswa Siklus I 

Lembar Pengamatan Non Tes Siswa Siklus I 

Jenis Kegiatan  : Berbicara 
Kelas / Semester : IV / 2 
Hari/ Tanggal  : Rabu, 8 April 2009 
Fokus Observasi : Penggunaan media audio sebagai sarana dalam  
                                      peningkatan kemampuan berbicara 
 
No No Absen 

Responden 
Aspek Yang diobservasi Keterangan 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.   Memperhatikan 
penjelasan dari 
guru  

 

2.   Tidak selalu 
memperhatikan 
penjelasan dari 
guru, 

 

3.   Tertarik atau 
senang terhadap 
pemutaran 
cassette tape 
recorder,  

 

4.   Tidak tertarik 
terhadap 
pemutaran 
cassette tape 
recorder,  

 

5.   Antusias 
mengikuti 
pembelajaran 
keterampilan 
berbicara 
menggunakan 
media audio, 

 

6.  Tidak antusias 
mengikuti 
pembelajaran 
keterampilan 
berbicara 
menggunakan 
media audio,  

 

7. Semangat siswa 
dalam mengikuti 
diskusi,  

 

1 1  V V  V   V V  
2 2 V  V  V   V V  
3 3 V   V  V  V V  
4 4  V V   V  V V  
5 5 V V V V V  
6 6 V  V  V  V   V 
7 7 V  V  V   V V  
8 8  V  V  V  V  V 
9 9 V  V  V  V  V  
10 10 V  V  V  V  V  
11 11 V  V  V  V  V  
12 12  V V  V   V  V 
13 13 V  V  V  V  V  
14 14 V  V  V  V  V  
15 15 V  V  V  V  V  
16 16 V  V  V  V  V  
17 17 V  V  V  V  V  
18 18 V  V  V  V   V 
19 19 V  V  V  V  V  
20 20  V V  V   V  V 
21 21  V V  V   V V  
22 22 V  V  V  V  V  
23 23 V  V  V  V  V  
24 24 V  V  V   V V  
25 25  V V   V  V  V 
26 26 V  V  V   V V  
27 27 V  V  V  V  V  
28 28 V  V  V  V  V  
29 29 V V V V V  
30 30 V  V  V  V  V  
31 31 V  V  V  V  V  
32 32 V  V  V  V  V  
33 33 V  V  V  V  V  
34 34 V  V  V  V  V  
35 35 V V V V V  
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36 36 V  V  V  V   V 8. Tidak semangat 
dalam mengikuti 
diskusi,  

 

9  Tenang saat 
temannya 
mengemukakan 
pendapatnya di 
depan kelas,  

 

10. Ramai sendiri 
saat temannya 
mengemukakan 
pendapatnya di 
depan kelas 

37 37  V V   V  V  V 
38 38 V  V  V  V  V  
39 39 V  V   V  V V  
40 40 V  V   V  V V  
41 41 V  V  V  V  V  
42 42 V  V  V  V  V  
43 43  V V   V  V  V 
44 44  V V  V   V V  
45 45 V  V  V  V  V  
46 46 V  V  V  V  V  
47 47 V  V  V  V  V  
48 48 V  V  V  V  V  

Frekuensi (F) 38 10 48 0 39 9 30 18 39 9 
Persentase (%) 79 21 100 0 81 19 63 37 81 19 
 
 

Bantarbolang, 8 April 2009 

Guru Pembimbing,     Peneliti, 

 

 Puji Wahyuni      Arie Kharisma Lestari 

 NIP 19670520 199103 2 014    NIM 1402907186 
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Lampiran 11: Lembar Pengamatan Non Tes Siswa Siklus II 

Lembar Pengamatan Non Tes Siswa Siklus II 

Jenis Kegiatan  : Berbicara 
Kelas / Semester : IV / 2 
Hari/ Tanggal  : Jumat, 24 April 2009 
Fokus Observasi : Penggunaan media audio sebagai sarana dalam  
                                      peningkatan kemampuan berbicara  
 
No No Absen 

Responden 
Aspek Yang diobservasi Keterangan 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.   Memperhatikan 
penjelasan dari 
guru  

 

2.   Tidak selalu 
memperhatikan 
penjelasan dari 
guru, 

 

3.   Tertarik atau 
senang terhadap 
pemutaran 
cassette tape 
recorder,  

 

4.   Tidak tertarik 
terhadap 
pemutaran 
cassette tape 
recorder,  

 

5.   Antusias 
mengikuti 
pembelajaran 
keterampilan 
berbicara 
menggunakan 
media audio, 

 

6.  Tidak antusias 
mengikuti 
pembelajaran 
keterampilan 
berbicara 
menggunakan 
media audio,  

 

7. Semangat siswa 
dalam mengikuti 
diskusi,  

 

1 1 V  V  V  V  V  
2 2 V  V  V  V  V  
3 3 V  V  V  V  V  
4 4 V  V  V  V  V  
5 5 V  V  V   V V  
6 6  V V  V  V  V  
7 7 V  V  V  V  V  
8 8  V V  V  V    
9 9 V  V  V  V  V  
10 10 V  V  V  V  V  
11 11 V  V  V  V  V  
12 12 V  V  V  V  V  
13 13 V  V  V  V  V  
14 14 V  V  V  V  V  
15 15 V  V  V  V  V  
16 16 V  V  V  V  V  
17 17 V  V  V  V  V  
18 18 V  V  V  V  V  
19 19 V  V  V  V  V  
20 20 V  V  V  V  V  
21 21  V V  V  V  V  
22 22 V  V  V  V  V  
23 23 V  V  V  V  V  
24 24 V  V   V  V V  
25 25 V  V   V  V V  
26 26 V  V  V  V   V 
27 27 V  V  V  V  V  
28 28 V  V  V  V  V  
29 29 V  V  V  V  V  
30 30 V  V  V  V  V  
31 31 V  V  V  V  V  
32 32 V  V  V  V  V  
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33 33 V  V  V  V  V  8. Tidak semangat 
dalam mengikuti 
diskusi,  

 

9  Tenang saat 
temannya 
mengemukakan 
pendapatnya di 
depan kelas,  

 

10. Ramai sendiri 
saat temannya 
mengemukakan 
pendapatnya di 
depan kelas 

34 34 V  V  V  V  V  
35 35 V  V  V  V  V  
36 36 V  V  V  V  V  
37 37 V  V  V  V  V  
38 38 V  V  V  V  V V 
39 39 V  V  V  V  V V 
40 40 V  V  V  V  V V 
41 41 V  V  V  V  V V 
42 42 V  V  V  V  V V 
43 43 V  V  V  V  V V 
44 44 V  V  V  V  V V 
45 45 V  V  V  V  V V 
46 46 V  V  V  V  V V 
47 47 V  V  V  V  V V 
48 48 V  V  V  V  V V 

Frekuensi (F) 44 4 48 0 46 2 45 3 46 2 
Persentase (%) 92 8 100 0 96 4 94 6 96 4 
 
 

Bantarbolang, 24 April 2009  

Guru Pembimbing,     Peneliti, 

 

 Puji Wahyuni      Arie Kharisma Lestari 

 NIP 19670520 199103 2 014    NIM 1402907186 
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Lampiran 12: Hasil Wawancara Siklus I 
 

Hasil Wawancara Siklus I 
 
Hari, Tanggal  : Sabtu, 11 April 2009 

Responden  : Siswa No Absen 2, 17, dan 31 

Kelas   : IV  

 

Pertanyaan 

1. Bagaimana pendapat siswa tentang pemutaran cassette tape recorder dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara 

 2: senang 

 17: senang 

 31: senang 

2. Dapatkah penggunaan cassette tape recorder tersebut membantu siswa untuk 

dapat berbicara dalam diskusi dengan baik? 

 2: belum dapat, masih mengalami kendala seperti gugup dan kurang percaya 

diri 

 17: dapat, memberi pengaruh dalam membantu berbicara dalam diskusi 

 31: dapat, memberi pengaruh dalam membantu berbicara dalam diskusi 

 3.  mampukah siswa memahami dan menguasai materi/masalah materi yang 

diberikan guru? 

2:  belum mampu 

17: cukup mampu 

31: mampu 
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4. Menurut siswa, materi/ permasalahan apa yang cocok untuk didiskusikan siswa 

di dalam kelas? 

 2: Materi yang berkaitan dengan lingkungan sekitar 

 17: Materi yang berkaitan dengan lingkungan sekitar 

  31: Materi yang berkaitan dengan lingkungan sekitar 

5. Apakah dalam diskusi tersebut siswa mengalami kesulitan dalam berbicara dan 

diminta menyebutkan kesulitan-kesulitan tersebut? 

 2:  kesulitan, gugup dan kurang lancar 

 17: kesulitan, gugup dan kurang percaya diri 

 31: tidak 

6. Bagaimana pendapat siswa tentang pembelajaran keterampilan berbicara 

melalui diskusi kelas? 

 2: senang 

 17: senang 

 31: senang 
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Lampiran 13: Hasil Wawancara Siklus II 
 

Hasil Wawancara Siklus II 
 

Hari, Tanggal  : Sabtu, 25 April 2009 

Responden  : Siswa No Absen 2, 17, dan 31 

Kelas   : IV  

 

Pertanyaan 

1. Bagaimana pendapat siswa tentang pemutaran cassette tape recorder dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara 

 2: senang 

 17: senang 

 31: senang 

2. Dapatkah penggunaan cassette tape recorder tersebut membantu siswa untuk 

dapat berbicara dalam diskusi dengan baik? 

 2:  dapat, memberi pengaruh dalam membantu berbicara dalam diskusi 

 17: dapat, memberi pengaruh dalam membantu berbicara dalam diskusi 

 31: dapat, memberi pengaruh dalam membantu berbicara dalam diskusi 

 3.  mampukah siswa memahami dan menguasai materi/masalah materi yang 

diberikan guru? 

2:  cukup mampu 

17: mampu 

31: mampu 

4. Menurut siswa, materi/ permasalahan apa yang cocok untuk didiskusikan siswa 

di dalam kelas? 
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 2: Materi yang berkaitan dengan lingkungan sekitar 

 17: Materi yang berkaitan dengan lingkungan sekitar 

  31: Materi yang berkaitan dengan lingkungan sekitar 

5. Apakah dalam diskusi tersebut siswa mengalami kesulitan dalam berbicara dan 

diminta menyebutkan kesulitan-kesulitan tersebut? 

 2:  kesulitan, gugup dan kurang lancar 

 17: tidak, lancar dalam memberikan pendapat 

 31: tidak, lancar dalam memberikan pendapat 

6. Bagaimana pendapat siswa tentang pembelajaran keterampilan berbicara 

melalui diskusi kelas? 

 2: senang 

 17: senang 

 31: senang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 
 

 

Lampiran 14:  Hasil Jurnal Siklus I 
Hasil Jurnal Siklus I 

 
Guru Kelas  : Arie Kharisma Lestari 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Hari/Tanggal  : Rabu, 8 April 2009 

Tempat  : SDN 02 Bantarbolang 

 

1. Bagaimana antusias siswa dalam pembentukan kelompok? 

Respon siswa sangat baik ketika peneliti minta untuk membentuk kelompok, 

bahkan mereka mengusulkan cara pembentukannya. Akhirnya disepakati 

bahwa pembentukan kelompok dilakukan dengan cara berhitung 1-10 secara 

bergantian hingga siswa urutan terakhir. Siswa yang menyebut angka 1 

bergabung menjadi satu kelompok, siswa yang menyebut angka 2 bergabung 

menjadi satu kelompok, demikian seterusnya. Respon siswa sangat baik dalam 

pembentukan kelompok ini.  

2. Bagaimana respon atau sikap siswa ketika diputarkan cassette tape recorder 

dalam pembelajaran? 

Siswa memberikan respon baik ketika peneliti memutarkan cassette tape 

recorder dalam pembelajaran. Bersama dengan teman sekelompoknya, siswa 

memperhatikan cerita yang peneliti berikan melalui cassete tape recorder dan 

mencatat hal-hal yang mereka temukan dari pemutaran cassete tape recorder 

tersebut seperti yang peneliti minta. Namun, ada beberapa siswa yang berbicara 

dengan teman sekelompok atau kelompok lain, sehingga agak mengganggu 

teman lain yang sedang memperhatikan cassete tape recorder yang diputarkan.  
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3. Bagaimana komentar yang diberikan siswa ketika mendiskusikan masalah yang 

disajikan? 

Komentar yang diberikan siswa berkaitan dengan pemutaran cassete tape 

recorder yang peneliti berikan sudah baik. Mereka memberikan komentar-

komentar terhadap hal-hal yang telah peneliti minta sebelumnya dengan baik 

sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki berkaitan 

dengan cara berbicara yang baik. 

4. Bagaimana respon siswa/kelompok dalam menerima materi (masalah) yang 

akan didiskusikan? 

Respon yang ditunjukkan siswa ketika menerima masalah diskusi yang peneliti 

berikan juga baik. Beberapa saat setelah menerima masalah yang akan 

didiskusikan tersebut, ada beberapa siswa yang menunjukkan reaksinya dengan 

menganggukkan kepala dan pula siswa yang berkata, "O… o… o…". Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa senang dengan masalah diskusi yang  mereka terima 

karena masalah tersebut adalah masalah yang dekat dengan kehidupan mereka 

di sekitar, bahkan ada siswa yang juga mengalaminya sendiri. 

5. Bagaimana respon siswa dalam dalam mendiskusikan masalah yang diterima 

dengan kelompoknya? 

Respon siswa terhadap masalah yang didiskusikan cukup baik karena masalah 

tersebut adalah masalah yang dekat dengan kehidupan mereka di sekitar, 

bahkan ada siswa yang juga mengalaminya sendiri. 

6. Bagaimana pendapat atau jawaban yang diberikan siswa dalam diskusi? 
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Pembicaraan siswa cukup dalam memberikan pendapat atau jawaban. 

Umumnya, mereka sudah dapat menguasai materi yang peneliti berikan. Hal ini 

terlihat dari isi pembicaraan mereka dalam diskusi tersebut. Sayangnya, mereka 

kurang percaya diri dan grogi ketika berbicara di depan kelas sehingga 

menyebabkan pembicaraan yang sebenarnya menarik menjadi agak kurang 

menarik yang disebabkan oleh hal-hal tersebut.  

7. Bagaimana semangat siswa dalam mengikuti diskusi? 

Semangat siswa dalam mengikuti diskusi cukup. Mereka mengikuti diskusi 

yang berlangsung dan menanggapinya dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan, pendapat ataupun sanggahan. Namun, ada siswa yang tidak 

memperhatikan diskusi dan berbicara sendiri dengan teman yang lain, sehingga 

agak mengganggu proses berlangsungnya diskusi. Hal ini juga mempengaruhi 

penampilan kelompok yang sedang tampil di depan kelas, karena mereka 

merasa kurang dihargai oleh peserta yang berbicara sendiri itu.  

8. Bagaimana diskusi yang dilaksanakan siswa? 

Diskusi yang dilaksanakan siswa sudah cukup. Mereka mampu melaksanakan 

diskusi dari awal hingga akhir. Siswa sudah tahu apa yang harus mereka 

lakukan sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Hanya saja, proses 

diskusi yang dilaksanakan siswa agak terganggu dengan perilaku siswa yang 

berbicara dengan teman yang lain dan tidak memperhatikan penampilan 

kelompok lain. 

9. Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran keterampilan 

berbicara melalui media audio? 
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Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

menggunakan media audio baik. Umumnya para siswa bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Hal ini ditunjukkan dengan 

antusias mereka mulai dari mengikuti penjelasan materi dari guru (peneliti), 

pembentukan kelompok, pemutaran cassete tape recorder, mendiskusikan 

masalah, dan pelaksanaan diskusi di depan kelas, meskipun dalam proses 

pembelajaran ada beberapa siswa yang berbicara sendiri. 



157 
 

 

Lampiran 15:  Hasil Jurnal Siklus II 

 
Hasil Jurnal 

 Siklus II 
 
Guru Kelas  : Arie Kharisma Lestari 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Hari/Tanggal  : Jumat, 24 April 2009 

Tempat  : SDN 02 Bantarbolang 

 

1. Bagaimana antusias siswa dalam pembentukan kelompok? 

Respon yang sangat baik ketika peneliti minta lagi untuk membentuk 

kelompok. Pada siklus II ini formasi anggota kelompok peneliti ubah. Siswa 

menyetujui hal ini karena kelompok yang terbentuk pada siklus I tidak semua 

anggotanya bekerja sama dan lebih bergantung pada anggota yang lain. 

Kemudian peneliti menentukan 10 siswa yang memiliki keterampilan berbicara 

yang baik pada siklus I sebagai ketua kelompok dan siswa tersebut memilih 

sendiri anggotanya dengan adil dan seluruh siswa menyetujuinya.  

2. Bagaimana respon atau sikap siswa ketika diputarkan cassette tape recorder 

dalam pembelajaran? 

Siswa memberikan respon yang sangat baik ketika peneliti memutarkan 

cassette tape recorder dalam pembelajaran. Bersama dengan teman 

sekelompoknya, siswa mendengarkan cassette tape recorder yang peneliti dan 

mencatat hal-hal yang mereka temukan dari pemutaran cassette tape recorder 

tersebut seperti yang peneliti minta. Namun, ada siswa yang berbicara dengan 
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teman sekelompok, tetapi tidak sampai mengganggu mengganggu kelompok 

lain yang sedang memperhatikan model yang diputarkan.  

3. Bagaimana komentar yang diberikan siswa ketika mendiskusikan masalah yang 

disajikan? 

Komentar yang diberikan siswa berkaitan dengan media audio yang peneliti 

berikan sudah baik. Mereka memberikan komentar-komentar terhadap hal-hal 

yang telah peneliti minta sebelumnya dengan baik sesuai dengan pengetahuan 

dan pengalaman yang mereka miliki berkaitan dengan cara berbicara yang baik 

dalam diskusi 

4. Bagaimana respon siswa/kelompok dalam menerima materi (masalah) yang 

akan didiskusikan? 

Respon yang ditunjukkan siswa ketika menerima masalah diskusi yang peneliti 

berikan sangat baik. Hal itu diketahui dari reaksi siswa setelah menerima 

masalah tersebut siswa mengangguk-anggukkan kepala, ada yang berkata "Ya", 

dan ada yang tertawa agak keras karena masalah yang diterimanya itu 

dialaminya di sekitar 

5. Bagaimana respon siswa dalam dalam mendiskusikan masalah yang diterima 

dengan kelompoknya? 

Dalam mendiskusikan masalah yang diterima dengan kelompoknya, siswa 

menunjukkan respon yang sangat baik. Mereka bekerja sama untuk mencari 

alternatif-alternatif pemecahan masalah yang diterimanya. Pada kegiatan ini 

semua siswa bekerja sama dengan baik, saling membagi tugas dan tidak ada 

siswa yang hanya bergantung pada teman lain. Tidak ada siswa yang tidak 
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ikut bekerja dalam mendiskusikan alternatif-alternatif pemecahan masalah 

yang diterimanya pada siklus II ini.  

6. Bagaimana pendapat atau jawaban yang diberikan siswa dalam diskusi? 

Keterampilan berbicara siswa pada siklus II ini sudah baik dalam memberikan 

pendapat atau jawaban. Umumnya, mereka sudah dapat menguasai materi yang 

peneliti berikan. Hal ini terlihat dari isi pembicaraan mereka dalam diskusi 

tersebut. Rasa kurang percaya diri dan grogi ketika berbicara di depan kelas 

sudah berkurang pada siklus II ini. Hal ini berpengaruh pada semangat siswa 

dalam mengikuti proses diskusi. Semangat siswa dalam mengikuti diskusi 

sangat baik. Mereka mengikuti diskusi yang berlangsung dan menanggapinya 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, pendapat ataupun sanggahan. 

7. Bagaimana semangat siswa dalam mengikuti diskusi? 

Semangat siswa dalam mengikuti diskusi sangat baik. Mereka mengikuti 

diskusi yang berlangsung dan menanggapinya dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan, pendapat ataupun sanggahan. Namun, masih ada juga siswa yang 

tidak memperhatikan diskusi dan berbicara sendiri dengan teman yang lain, 

tetapi tidak sampai mengganggu kelancaran diskusi. Suasana diskusi yang 

kondusif itu juga mempengaruhi semangat siswa atau kelompok yang sedang 

tampil di depan kelas, karena pada siklus II ini mereka merasa lebih dihargai 

oleh peserta yang lain. Hal ini juga berpengaruh pada proses diskusi yang 

dilaksanakan siswa. 
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8. Bagaimana diskusi yang dilaksanakan siswa? 

Diskusi yang dilaksanakan siswa pada siklus II ini sudah baik. Mereka mampu 

melaksanakan diskusi dari awal hingga akhir. Siswa sudah tahu apa yang harus 

mereka lakukan sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Proses 

diskusi pada siklus II ini lebih baik daripada siklus I, karena para peserta (siswa 

lain) mengikutinya dengan baik dan suasananya lebih kondusif dibandingkan 

dengan proses diskusi pada siklus I.  

9. Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran keterampilan 

berbicara melalui media audio? 

Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara sangat 

baik. Semangat para siswa pada siklus II ini lebih baik daripada siklus I. Hal ini 

ditunjukkan dengan antusias mereka mulai dari mengikuti apersepsi guru 

berkaitan dengan materi diskusi yang telah mereka dapatkan pada siklus I, 

pembentukan kelompok, pemutaran cassette tape recorder, dan pelaksanaan 

diskusi di depan kelas, meskipun dalam proses pembelajaran masih ada siswa 

yang berbicara sendiri.  

 


