
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 
 


