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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. LATAR BELAKANG 

Maksud dan tujuan utama pembelajaran Bahasa Indonesia sekolah dasar 

(SD) sebenamya adalah untuk memberikan dampak pengiring (nurturant effect) 

yang berupa pertumbuhan dan perkembangan kompetensi komunikatif siswa 

dalam berbahasa, baik dalam berbahasa secara lisan ataupun secara tertulis 

khususnya dalam berbahasa Indonesia. Kenyataan di lapangan tujuan 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang dicapai tersebut masih berhenti pada 

tuntasnya evaluasi (instructional objective) yang berupa Ujian Akhir Sekolah 

(UAS) atau ujian sejenisnya yang ditandai dengan lulus ujian mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. 

Pencapaian tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia yang hanya berhenti 

pada finalnya evaluasi semacam di atas, sebenarnya kurang bisa menggambarkan 

kemahiran berbicara dalam berbahasa Indonesia. Mengapa kurang bisa menggam-

barkan keadaan kemahiran  berbahasa Indonesia siswa? Hal tersebut disebabkan 

masih banyak fenomena yang menunjukkan ketidak mampuan siswa dalam 

berkomunikasi dan berbicara dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang hakiki, 

dalam berbagai aspek baik berbahasa secara reseptif (aspek menyimak dan 

membaca) maupun secara produktif (aspek berbicara dan menulis). 

Pada umumnya materi ujian pada ujian akhir sekolah tes yang digunakan 

berbentuk tes objektif pilihan ganda. Di samping itu aspek bahasa yang diujikan 

baru beberapa aspek saja masih rnengujikan “apa” yang berupa pengetahuan 

aspek tersebut, misalnya baru mengujikan pengetahuan tentang menulis, 

berbicara, menyimak, dan membaca belum mengujikan “bagaimana” praktik 

menulis, membaca, berbicara dan  menyimak yang baik itu. Lebih-lebih dalam 

Ebtanas Bahasa Indonesia tahun 1999 dan sebelumnya sama sekali belum 

mengujikan “mengarang”. Jadi, bentuk tes ujian secara keseluruhan 
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masih didominasi dengan tes objektif pilihan berganda saja. Dari keberhasilan atas 

dasar instructional objective yang ditandai dengan finalnya ujian tersebut 

sesungguhya masih sangat kurang untuk menggambarkan kemampuan Berbahasa 

Indonesia siswa sekolah dasar. Jika evaluasi itu hanya berhenti pada instructional 

objective seperti di atas, bisa dikatakan pembelajaran Bahasa Indonesia siswa 

sekolah dasar di SD Negeri 8 Boyolali Kabupaten Boyolali sudah dikatakan 

berhasil, karena rata-rata nilai ujian tahun 2009 untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia mencapai 8,0. Hal ini lebih baik apabila dibandingkan dengan nilai 

ujian rata-rata untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dicapai siswa sekolah 

dasar se-Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Jika hanya nilai ujian mata 

pelajaran Bahasa Indonesia ini saja sebagai tolok ukur sebagai suatu keberhasilan, 

maka keberhasilan pembelajaran Bahasa Indonesia tersebut hanyalah meninjau 

dari segi istructional objective saja.  

Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia yang berupa kompetensi 

komunikatif siswa agar tercapai dengan baik perlu membelajarkan tentang “apa” 

dan “bagaimana” berbagai aspek berbahasa Indonesia tersebut baik berbahasa 

secara reseptif maupun produktif. Pembelajaran berbahasa Indonesia yang “apa” 

meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang konsep berbagai aspek kemampuan 

berbahasa, sedangkan pembelajaran tentang “bagaimana” kemampuan berbahasa 

itu meliputi teknik, praktik, dan notasi penulisan (kalau itu pembelajaran tentang 

menulis atau mengarang), demikian pula pada aspek berbahasa Indonesia yang 

lain, misalnya teknik dan praktik berbicara dapat ditingkatkan dengan berpantun 

maupun berpidato untuk mencapai kemampuan berbicara dalam Bahasa Indonesia 

teknik dan praktik membaca, dan teknik  praktik menyimak dengan baik. 

Dalam aspek teknik dan praktik berbicara siswa dikatakan mempunyai 

kemampuan dalam berbicara dapat dilihat dalam kemahiran berpidato atau  

berpantun mengungkapkan pendapat dengan ketepatan intonasi dan penggunaan 

tata Bahasa Indonesia yang benar akan menunjukkan bahwa siswa memiliki 

kemampuan berbicara didepan audience atau khalayak banyak. Tusiran Suseno 

(2008:94) Pantun dilihat dari segi komunikasi mengajak kita manusia satu dengan 

yang lainnya saling berhubungan dengan menggunakan tata bicara yang tepat 
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dengan kaidah dan tata cara tertentu untuk menunjukkan kemampuan berbicara 

kita kepada khalayak banyak. Pantun merupakan model komunikasi yang sangat 

manusiawi dan berseni. Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan Suyitno 

(1998:70) menyarankan agar kemampuan berbahasa siswa secara memadai dapat 

dicapai melalui usaha peningkatan kemampuan dalam pengajaran Bahasa 

Indonesia. Selain itu ia juga menyarankan bahwa materi pengajaran Bahasa 

Indonesia  perlu ditinjau ulang dan ditingkatkan sehingga mengarah ke 

penguasaan siswa atas bahasa keilmuwan dan ketrampilan berbahasa. 

Pembelajaran akan lebih memotivasi siswa jika sesuai dengan minat, 

kebutuhan perkembangan dan perbedaan individu setiap anak. Menurut Breade 

Kamp dalam St. Y. Slamet (2007 : 99) pembelajaran hendaknya disesuaikan 

dengan dua kesesuaian. 1) Kesesuaian dengan dunia, anak, 2) Kesesuaian dengan 

individu itu sendiri. Disamping itu Raka Joni (1993 : 17) menyatakan bahwa 

murid perlu dipandang sebagai keseluruhan yang memiliki organisasi dan struktur 

yang khas yang berusaha menciptakan berbagai pola reaksi yang bermakna dalam 

hubungannya dengan lingkungannya, bukan saja dalam menyesuaikan dirinya, 

tetapi juga dalam pengarahannya terhadap suatu tujuan tertentu dalam realisasinya 

dengan cita-cita dan aspirasinya. Hal ini berarti bahwa kegiatan belajar menuntut 

aktifitas yang bukan hanya fisik, jalan-jalan dalam kelas, berbuat sesuatu tanpa 

sasaran yang jelas, melainkan ada keterlibatan mental, emosional, sosial dalam 

proses belajar mengajar yang sifatnya amat khusus, begitu juga dengan 

kemampuan berbicara pada siswa. Misalnya kemampuan praktik berbicara 

meliputi kemampuan berpidato maupun berpantun didepan khalayak banyak 

untuk melatih kemampuan dan kefasihan berbicara. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di atas guru dapat 

menerapkan model problem based learning sebagai strategi pemecahan 

masalahnya untuk memberdayakan karakteristik siswa itu sendiri. Dipandang dari 

hasil yang akan diperoleh siswa, maka model problem based learning akan 

memiliki kontribusi yang lebih baik daripada model konvensional yang 

menerapkan satu arah dari guru saja. 

Dalam model pembelajaran problem based learning pembelajaran 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



5 
 

didasarkan pada permasalahan yang membutuhkan penyelidikan dan penyelesaian 

nyata sehingga siswa termotivasi untuk berusaha menyelesaikan masalah secara 

mandiri dengan kemampuan berbicara. Sehingga dengan pengalaman tersebut 

siswa dapat memecahkan masalah serupa dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang Peningkatan kemampuan berbicara melalui penerapan  

model problem based learning (PBL) pada bidang studi Bahasa Indonesia 

siswa kelas IV SDN 8 Boyolali, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali 

Tahun 2009 / 2010. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah model pembelajaran problem based learning dalam  Pembelajaran 

Bahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas IV 

SD Negeri 8 Boyolali, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ? 

2. Bagaimana cara penerapan  model problem based learning dalam  

Pembelajaran  Bahasa Indonesia guna meningkatkan kemampuan berbicara 

pada siswa kelas IV SDN 8 Boyolali ? 

 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan kemampuan berbicara dalam Bahasa Indonesia melaui model 

problem based learning pada siswa kelas IV SDN 8 Boyolali, Kecamatan 

Boyolali, Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2009 / 2010. 

2. Memaparkan cara penerapan model pembelajaran problem based learning 

guna meningkatkan kemampuan  berbicara pada siswa kelas IV SDN 8 

Boyolali, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2009 / 

2010. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

 

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Membuka wacana guru untuk berfikir mengkaji tindak pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia, ini berupaya menyajikan semacam terapi 

secara strategis terhadap kesalahan konsep pembelajaran Bahasa Indonesia 

yang hanya berorientasi pada instuctional objective menjadi pembelajaran 

Bahasa Indonesia yang bernuansa kompetensi kemampuan berbicara. Artinya 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang melahirkan pengaruh yang berupa 

kompetensi berbicara dalam berbahasa Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penerapan PBL dalam peningkatan kemampuan 

berbicara pada pembelajaran Bahasa Indonesia dapat mempunyai manfaat 

sebagai berikut : 

a. Bagi Guru 

Mempermudah dalam mengkaji pertumbuhan dan perkembangan 

kompetensi komunikatif siswa dalam berbahasa Indonesia. 

b. Bagi Siswa  

1) Dapat mengembangkan kemampuan berbicara dengan menggunakan 

Bahasa Indonesia yang benar / hakiki. 

2) Dapat melatih mental siswa dalam menyampaikan pendapat yang tidak 

hanya disampaikan melalui tulisan saja tetapi juga dengan kemampuan 

berbicara. 

3) Merangsang kreatifitas anak dalam kemampuan Berbahasa Indonesia 

yang berorientasi pada pembelajaran kemampuan berbicara. 
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c. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dan mampu 

mendorong untuk selalu mengadakan pembaharuan dalam proses 

pembelajaran ke arah yang lebih baik kualitasnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Hakikat Kemampuan 

a. Pengertian Kemampuan 

Kemampuan merupakan kapasitas individu untuk melakukan beragam 

tugas dalam suatu pekerjaan atau sebuah penilaian terkini atas apa yang 

dapat dilakukan seseorang.  

(http://wikipedia.org//wiki/kemampuan.) 

Kemampuan adalah Kesanggupan, kecakapan, kekuatan, berusaha 

memperdayakan diri-sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. 

Kemampuan dibedakan menjadi : 

1. Kemampuan  Intelektual 

2. Kemampuan Fisik 

b.  Kemampuan Intelektual 

adalah Kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan  berbagai aktivitas 

mental, berpikir nalar dan memecahkan masalah. 

Faktor-faktor yang membentuk kemampuan intelektual adalah : 

- Kecerdasan angka 

- Pemahaman Verbal 

- Kecepatan Persepsi 

- Penalaran Induktif 

- Penalaran Deduktif 

- Visualisasi Spasial 

- Daya Ingat 

c.  Kemampuan Fisik  

 adalah Kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan,    

     kekuatan dan karakteristik. 
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2. Hakikat Berbicara 

a.  Pengertian Berbicara 

Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

harus dikuasai dengan baik oleh siswa. Dengan berbicara dapat 

mengungkapkan suatu perasaan, ide, gagasan yang dimiliki siswa secara 

lisan. Berbicara merupakan suatu alat untuk berkomunikasi dengan orang 

lain. Berbicara adalah beromong, bercakap, berbahasa,  mengutarakan isi, 

pikiran melisankan sesuatu yang dimaksudkan (KBBI ; 2005 : 165). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Berbicara adalah 

berkata, bercakap, berbahasa, melahirkan pendapat dengan perkataan 

ataupun tulisan. 

Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan serta menyampaikan pikiran, perasaan. Berbicara adalah 

merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar (audible) dan 

memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia demi 

maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide yang dikombinasikan. 

Menurut Djago Tarigan dkk (1998 : 34), berbicara adalah keterampilan 

menyampaikan pesan secara lisan. 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau 

kata-kata secara lisan untuk mengekspresikan, menyatakan serta 

menyampaikan pikiran gagasan dan perasaan untuk menyampaikan pesan 

secara lisan. 

Berbicara seperti halnya keterampilan berbahasa lainnya yang 

merupakan suatu proses perkembangan. Keterampilan berbicara tidak 

akan datang secara otomatis melainkan harus melalui latihan dan praktik.  

Menurut Tarigan (1972 : 104 – 105) berbicara adalah 

keterampilan performansi atau penampilan pancaran kepribadian yang 

ditunjukkan dengan konsep sebagai berikut : 
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1) Berbicara dan menyimak adalah suatu kegiatan resiprokal 

2) Berbicara adalah proses individu berkomunikasi 

3) Berbicara adalah ekspresi kreatif 

4) Berbicara adalah tingkah laku 

5) Berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari  

6) Berbicara dipengaruhi kekayaan alam 

7) Berbicara sarana memperluas cakrawala 

8) Berbicara kemampuan linguistik 

Sehubungan dengan kompleksnya kegiatan yang harus 

diperlukan untuk keterampilan berbicara. Berbicara harus dipelajari dan 

diperoleh melaui proses belajar dan berlatih secara sungguh-sungguh. 

Mengingat pentingnya keterampilan berbicara tersebut dan 

manfaatnya bagi hari depan untuk para siswa, apalagi dalam era 

informasi yang serba cepat ini, bahasa sebagai informasi lisan. 

Pemerintah melalui lembaga pendidikan dasar sampai perguruan tinggi 

mewajibkan para peserta didik untuk memiliki keterampilan berbicara 

dengan baik. Di Sekolah Dasar (SD) keterampilan berbicara merupakan 

salah satu keterampilan yang ditekankan pembinaannya. Dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ditegaskan bahwa siswa 

SD perlu belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi secara baik dan benar, 

baik secara lisan maupun tertulis. 

b.  Fungsi dan Tujuan Berbicara 

Kegiatan menulis memunyai maksud dan tujuan tertentu yang 

ingin disampaikan dari seseorang pembicara kepada pendengar menurut 

(Paul Chauchard dalam Baryadi, 2009 : 1) tujuan berbicara adalah untuk 

mengekspresikan perasaan dan pikiran. Menurut (Rakhmat, 2001 : 2) 

tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar akan kebenaran, gagasan / 

topik yang dia pikirkan menurut (Arsjad, 1991 : 11) tujuan berbicara 

adalah : 
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a) Mengekspresikan sikap dan perasaanya 

b) Menyampaikan pendapat, ide 

c) Kemampuan mengucapkan artikulasi bunyi-bunyi secara lisan yang 

produktif. 

Tujuan berbicara mencakup hal-hal berikut : 

a) Kemudahaan dalam menyampaikan pendapat 

b) Kejelasan 

c) Bertanggung jawab 

d) Membentuk pendengaran yang kritis 

e) Membentuk kebiasaan 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

berbicara adalah ingin mendapat respon atau reaksi mendorong stimulasi, 

meyakinkan, menginformasikan dan menghibur. 

c.  Proses Berbicara 

Dalam proses belajar berbahasa di sekolah, anak-anak 

mengembangkan kemampuannya secara vertikal tidak horisontal. Artinya 

mereka sudah dapat mengungkapkan pesan secara lengkap meskipun 

belum sempurna. Semakin lama kemampuan tersebut menjadi sempurna 

dalam artian strukturnya menjadi semakin benar, pilihan katanya semakin 

tepat, kalimatnya semakin bervariasi. Dengan kata lain perkembangan 

tersebut tidak secara horizontal mulai dari fonem, kata, fase, kalimat dan 

wacana. 

Ellis, (dalam Ahmad Rofi’uddin dan Darmiyati Zuchdi (2001 : 7)) 

mengemukkan adanya tiga cara untuk mengembangkan secara vertikal 

dalam meningkatka kemampuan berbicara : 

a) Menirukan pembicaraan orang lain (khususnya guru), 

b) Mengembangkan bentuk-bentuk ujaran yang telah dikuasai, 

c) Mendekatkan atau menyejajarkan dua bentuk ujaran, yaitu bentuk 

ujaran sendiri yang belum benar dan ujaran orang dewasa (terutama 

guru) yang sudah benar. 
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Tompkins dan Hoskisson (dalam Ahmad Rofi’uddin dan 

Darmiyati Zuchdi (2001 : 8)) menyatakan bahwa proses pembelajaran 

berbicara dengan berbagai jenis kegiatan, yaitu percakapan, berbicara 

estetik (mendongeng), berbicara untuk menyampaikan informasi atau 

untuk mempengaruhi dan kegiatan dramatik. 

d.  Strategi Pembelajaran Berbicara 

Pembelajaran berbicara di sekolah-sekolah pada umumnya 

masih mengalami banyak hambatan. Ini dikarenakan pembelajaran 

tersebut merupakan bentuk pembelajaran yang berbasis keterampilan 

yang sulit diajarkan, oleh karena itu dibutuhkan tenaga pengajar yang 

terampil dan mampu mengembangkan strategi pengajaran yang tepat 

demi keberhasilan pembelajaran. 

Menurut Isskandarwassid dan Dadang Sunendar (2008 : 240-

241) strategi pembelajaran berbicara merujuk pada prinsip stimulus-

respon. Selama kedua variabel ini dikuasai oleh pembicara, maka ia 

dapat dikategorikan memiliki kemampuan berbicara. Perkembangan 

strategi pembelajaran masih mempertahankan pola stimulus-respons 

meskipun dengan memodifikasi model yang variatif. 

Rancangan program pengajaran untuk mengembangkan 

keterampilan berbicara dengan memberikan pemenuhan kebutuhan yang 

berbeda. Kegiatan tersebut antara lain : 1) aktivitas mengembangkan 

keterampilan berbicara secara umum. 2) aktivitas mengembangkan bicara 

secara khusus untuk membentuk model diksi dan ucapan, dan 

mengurangi penggunaan bahasa nonstandar. 3) aktivitas mengatasi 

masalah yang meminta perhatian khusus, diantaranya: peserta didik yang 

penggunaannya bahasa ibunya sangat dominan, peserta didik yang 

mengalami problema kejiwaan, pemalu dan tertutup, dst, dan peserta 

didik yang menderita hambatan jasmani yang berhubungan dengan alat-

alat berbicara. 

Ross dan Roe (dalam Ahmad Rofi’uddin dan Darmiyati Zuhdi 

(2001 : 13)) Keterampilan berbicara lebih mudah dikembangkan apabila 
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murid-murid memperoleh kesempatan untuk mengkomunikasikan 

sesuatu yang secara alami kepada orang lain, dalam kesempatan-

kesempatan yang bersifat informal. Selama kegiatan belajar di sekolah, 

guru menciptakan berbagai lapangan pengalaman yang memungkinkan 

murid-murid mengembangkan kemampuan berbicara. Kegiatan-kegiatan 

tersebut antara lain: menyajikan informasi, berpartisipasi dalam diskusi, 

dan berbicara untuk menghibur atau menyajikan pertunjukkan. 

Sedangkan menurut Ahmad Rofi’uddin dan Darmiyati Zuhdi 

sendiri (2001 : 13-20). Kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan sebagai 

strategi untuk mengembangkan kemampuan berbicara adalah : bertanya 

kepada tiga teman sebelum bertanya pada guru, menyajikan informasi, 

menghibur (sandiwara boneka, bercerita aau membaca puisi secara kor, 

dan bermain peran), berpartisipasi dalam diskusi, curah pendapat, 

wawancara, dan bercakap-cakap. 

e.  Tujuan Pembelajaran Keterampilan Berbicara 

Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunkasi. Agar dapat 

berkomunikasi secara efektif, sebaiknya pembicara harus menguasai 

segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. 

Tujuan berbicara dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni: 

tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menyangkut tujuan atau 

maksud yang secara umum ingin dicapai oleh pembicara. Tujuan khusus 

merupakan tujuan yang lebih jelas terbatas sebagai tujuan yang ingin 

dicapai selama pembicara tampil dalam peristiwa berbicara. Tujuan 

khusus bersifat lebih spesifik, bersumber pada tujuan umum. 

Menurut Isskandarwassid dan Dadang Sunendar (2008; 286-287) tujuan 

pembelajaran keterampilan berbicara meliputi : 

a) Peserta didik dapat menghafal bunyi-bunyi bahasa, menyampaikan 

informasi, menyatakan setuju atau tidak setuju, menjelaskan identitas 

diri, menceritakan kembali hasil simakan atau bacaan, menyatakan 

ungkapan rasa hormat, dan bermain peran. 
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b) Peserta didik dapat menyampaikan informasi, berpartisipasi dalam 

percakapan menjelaskan identitas diri, menceritakan kembali hasil 

simakan atau bacaan, melakukan wawancara, bermain peran, dan 

menyampaikan gagasan dalam diskusi dan berpidato. 

c) Peserta didik dapat menyampaikan informasi, berpartisipasi dalam 

percakapan, menjelaskan identitas diri, menceritakan kembali hasil 

simakan atau bacaan, berpartisipasi dalam wawancara, bermain 

peran, menyampaikan gagasan dalam diskusi, pidato dan debat. 

Masih menurut Isskandarwassid dan Dadang Sunendar (2008; 

242) bahwa pengajaran berbicara harus mampu memberikan kesempatan 

kepada setiap individu mencapai tujuan yang dicita-citakan. Tujuan 

keterampilan berbicara tersebut mencakup pencapaian hal-hal : 

a) Kemudahaan berbicara 

Peserta didik mendapat kesempatan yang besar untuk berlatih 

berbicara sampai mereka dapat mengembangkan keterampilan 

tersebut secara wajar, lancar dan menyenangkan. 

b) Kejelasan 

Peserta didik berbicara dengan tepat dan jelas, baik artikulasi 

maupun diksi kalimat-kalimatnya. 

c) Bertanggung jawab 

Latihan berbicara yang bagus menekankan pembicaraan untuk 

bertanggung jawab agar berbicara secara tepat, dan dipikirkan 

dengan sungguh-sungguh mengenai apa yang menjadi topik 

pembicaraan, tujuan, siapa, bagaimana situasinya serta 

momentumnya. 
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d) Membentuk pendengaran yang kritis 

Latihan berbicara yang baik sekaligus mengembangkan keterampilan 

menyimak secara tepat dan kritis. 

e) Membentuk kebiasaan 

Kebiasaan berbicara tidak dapat tercapai tanpa kebiasaan 

berinteraksi dalam bahasa yang dipelajari atau bahkan dalam bahasa 

ibu. 

f.  Penilaian Keterampilan Berbicara 

Tes kemampuan berbicara merupakan tes berbahasa yang 

difungsikan untuk mengukur kemampuan terti dalam berkomunkasi 

menggunakan bahasa lisan. Bentuk tes kemampuan berbicara secara 

umum yang digunakan adalah tes subyektif yang berisi perintah 

melakukan kegiatan berbicara. Beberapa tes yang digunakan untuk 

mengukur yaitu : 1) Tes kemampuan berdasarkan gambar, 2) 

Wawancara, 3) Bercerita, 4) Diskusi, 5) Ujaran terstruktur : a) 

Mengatakan kembali, b) Membaca kutipan, c) Mengubah kalimat, d) 

Membuat kalimat. 

Ahmad Rofi’uddin dan Darmiyati Zuchdi (2001 : 171-172) 

menyatakan bahwa macam-macam penilaian kemampuan berbicara. 

Penilaian kemampuan berbicara dapat dilakukan dapat dilakukan secara 

aspektual atau secara komprehensif. Penilaian aspektual adalah penilaian 

kemampuan berbicara yang difokuskan pada aspektual tertentu, 

sedangkan penilaian konprehensif merupakan penilaian yang difokuskan 

pada keseluruhan kemampuan berbicara. 

Penilaian aspektual dapa dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

penilaian aspek individual dan penilaian aspek kelompok. Penilaian 

aspek individual dapat dibedakan menjadi kebahasaan dan aspek non-

kebahasaan. Aspek kebahasan meliputi : (a) tekanan, (b) ucapan, (c) nada 

dan irama, (d) persendian, (e) kosa kata atau ucapan atau diskusi, dan (f) 

struktur kalimat yang digunakan. Aspek non-kebahasaan meliputi: (a) 

kelancaran, (b) pengungkapan materi wicara, (c) keberanian, (d) 
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keramahan, (f) semangat, (g) sikap dan (h) perhatian. Penilaian aspek 

kelompok, aspek-aspek yang dinilai berupa : (a) pemerataan kesempatan 

berbicara, (b) keterarahan pembicaraan, (c) kesopanan menarik 

kesimpulan, (f) pengendali emosi, (g) kesopanan dan rasa saling 

menghargai, (h) kejelasan bahasa yang digunakan, (i) kebakuan bahasa 

yang digunakan, (j) keterkendalian proses pembicaraan, (k) ketertiban 

berbicara dan (l) kehangatan dan kegairahan berbicara. 

Penilaian komprehensif, dimaksudkan untuk mengetahui 

kemampuan berbicara menyeluruh. Tes ini dapat digunakan untuk 

menilai kemampuan berbicara, yaitu dengan cara meminta siswa untuk 

berbicara atau bercerita. Penilaian hendaknya jangan semata-mata 

mengukur dan memberikan angka, tetapi hendaknya ditujukan pada 

usaha perbaikan prestasi. Oleh sebab itu, penilaian tidak hanya 

ditekankan pada kekurangan-kekurangan yang telah diajukannya. 

 

3. Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas IV Sekolah Dasar Dengan 

Materi Pantun 

Anak usia sekolah dasar dalam hal ini anak yang duduk di bangku 

kelas I hingga VI terbagi menjadi dua kelompok, yaitu anak usia kelas-kelas 

awal antara usia 6 hingga 9 tahun dan anak usia kelas-kelas lanjut antara usia 

10 hingga 12 tahun. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah RI, nomor 28 

tahun 1990 tentang pendidikan dasar, pasal 15 ayat 1 yang berbunyi: ”Untuk 

dapat menerima sebagai murid sekolah dasar seseorang anak harus telah 

berusia sekurang-kurangnya 6 tahun. 

Untuk memahami tingkat perkembangan kognitif anak, dapat 

digunakan hasil dari penelitian Piaget dalam Santrcok (1997 : 42) 

menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak diklasifikasikan menjadi 

empat tahap, yaitu (1) tahap sensori motor atau anak yang lahir sampai usia 2 

tahun; (2) tahap praoperasional konkret yaitu anak usia 2 – 8 tahun; (3) tahap 

operasional konkret usia 8 – 14 tahun; dan (4) tahap operasional formal yaitu 

anak pada usia di atas 14 tahun. 
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Anak usia kelas IV Sekolah Dasar yaitu pada tahap operasional 

konkret yaitu pada usia 8 – 14 tahun dimana anak harus memulai berpikir 

untuk berpikir secara nyata mengutamakan kemampuan berpikir, bernalar, 

memperluas wawasan. Hal ini sagat cocok apabila dilihat dari sapek segi 

pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV yang menuntut 

kemampuan berpikir, bernalar dan menyampaikan pendapat, ide, gagasan. 

Pelajaran Bahasa Indonesia adalah pembelajaran yang bertujuan 

meningkatkan keterampilan berbahasa, meningkatkan kemampuan berpikir, 

bernalar dan kemampuan memperluas wawasan (GBPP Bahasa Indonesia, 

1993) sedangkan menurut (Parera, 1997) Pembelajaran Bahasa Indonesia 

adalah berfungsi sebagai sarana pengembangan penalaran. Menurut (Dimyati, 

1999) untuk meningkatkan kemampuan berfikir dan bernalar disamping 

untuk meningkatkan keterampilan berbahasa mapun berbicara. 

Dalam kurikulum Pendidikan Dasar GBPP SD Kelas IV dalam 

pelajaran Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kompetensi berbicara dapat 

melalui materi berpantun. Tusiran Suseno (2008 : 94) Pantun dilihat dari segi 

komunikasi mengajak kita untuk terampil berbicara dengan menggunakan 

tata bicara dan tata bahasa dengan tepat. http://wikipedia.org/wiki/pantun 

Pantun adalah jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa 

Nusantara. http://melayuonline.com/ind/culture/dig/610 pantun adalah bentuk 

puisi yang terdiri atas empat baris yang bersajak berselisih dua-dua (pola 

abab) dan tiap bait terdiri dari empat baris. Berdasar pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa pantun adalah termasuk puisi lama yang terdiri dari 4 

baris dalam satu bait bersajak silang a-b-a-b, baris satu sama bunyi akhirnya 

dengan baris ketiga, baris kedua sama bunyi akhirnya dengan baris keempat. 

Menurut Turisan Suseno (2008 : 93) 

Ciri-ciri pantun adalah : 

1) Bait dalam pantun terdiri dari 4 baris 

2) Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata 

3) Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan empat merupakan isi 

4) Sajak atau bunyi akhir berpola a-b-a-b 
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Jenis pantun : 

Pantun banyak sekali jenisnya. Menurut isinya dapat dibedakan menjadi : 

1)  Pantun Anak 

2)  Pantun Jenaka 

3)  Pantun Nasihat 

4)  Pantun Teka-teki 

5)  Pantun Muda 

6)  Pantun Tua 

Menurut Sri Harjani (2007 : 21) kegunaan pantun adalah lewat pantun mereka 

dapat mengungkapkan perasaan yang bernilai seni tinggi. Lewat pantun 

mereka dapat mengungkapkan perasaan gembira, sedih, kecewa, petuah 

bahkan menghibur hati. 

Cara membuat pantun menurut Sri Harjani (2007 : 22) : 

1)  Membuat Sampiran 

a) Buatlah terlebih dahulu baris pertama dan kedua sebagai sampiran. 

Jangan lupa bunyi akhir dari baris pertama berbeda dengan bunyi 

akhir baris kedua. 

b) Carilah kata-kata yang mudah kamu pahami maknanya. 

c) Kata yang kamu pilih dapat dari kelompok kata benda. Misalnya, 

dari kelompok kata bunga, buah, nama kota atau benda apa saja yang 

kamu ketahui. 

d) Kata-kata tersebut rangkailah dengan kata kerja atau kata sifat. 

e) Seperti contoh : 

Buah manggis rasanya manis  bunyi akhir i 
Dibelah dua putih isinya bunyi akhir a 
……………………………. 
……………………………. 

2)  Membuat Isi 

a) Renungkan baris ketiga dan keempat sebagai isinya. 

b) Jangan lupa bunyi akhir baris ketiga sama dengan bunyi akhir baris 

pertama. 
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c) Sedangkan bunyi akhir keempat sama dengan bunyi akhir beris 

kedua. 

d) Seperti contoh : 

……………………………. 
……………………………. 
Anak sekolah jangan menangis   bunyi akhir i sama  

dengan baris pertama  
Kalau menangis merah matanya  baris akhir a sama 

dengan baris kedua 

 

3)  Hitunglah suku kata setiap barisnya. Pantun mamiliki ciri setiap baris 

terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Apabila belum mencapai sedikitnya 8 

suku kata, maka kamu harus menambah suku kata / kata yang tepat 

dalam baris tersebut. 

Buah manggis rasanya manis  (9 suku kata) 
Dibelah dua putih isinya  (10 suku kata) 
Anak sekolah jangan menangis  (10 suku kata) 
Kalau menangis merah matanya  (10 suku kata) 

 

4)  Langkah terakhir, amati dan telitilah setiap kata yang kamu susun 

menjadi baris. Sempurnakan dengan menulis kata-kata yang indah dan 

maknanya tidak jauh berbeda. 

 

4. Hakikat Model Pembelajaran Problem Based Learning / PBL 

a.  Hakikat Problem Based Learning 

Problem Based Learning merupakan salah satu model yang 

menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna 

yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan 

penyelidikan dan inkuiri. 

Menurut Dewey dalam Triyanto (2007: 67) belajar 

berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dengan respon, 

merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. 

Lingkungan memberikan masukan kepada siswa berupa bantuan dan 

masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu 
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secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, 

dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. Pengalaman yang 

diperoleh siswa dari lingkungan akan menjadikan kepadanya bahan dan 

materi guna memperoleh pedoman dan tujuan belajarnya. Pembelajaran 

berdasarkan masalah merupakan pendekatan efektif untuk pembelajaran 

proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk 

memperoleh informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusup 

pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. 

Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar. 

Menurut Arends dalam Triyanto (2007: 68) pembelajaran 

berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana 

siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk 

menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri, dan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemandirian dan percaya diri. 

Model pembelajaran ini juga mengacu pada model pembelajaran lain 

seperti pembelajaran berdasarkan proyek pembelajaran berdasarkan 

pengalaman, belajar otentik dan pembelajaran bermakna. 

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan model pembelajaran 

berdasarkan masalah adalah model pembelajaran yang didasarkan pada 

banyaknya masalah yang membutuhkan penyelesaian nyata dari 

permasalahan yang nyata sehingga menghasilkan pengetahuan yang 

benar-benar bermakna. Suatu konsekuensi logis, karena dengan berusaha 

mencari pemecahan masalah secara mandiri akan memberikan suatu 

pengalaman konkrit, dengan pengalaman tersebut dapat digunakan pula 

memecahkan masalah-masalah serupa, karena pengalaman itu 

memberikan makna tersendiri bagi siswa. 
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b.  Ciri – ciri model Problem Based Learning 

Menurut Arends (1997: 349) karakteristik pembelajaran 

berdasarkan masalah adalah sebagai berikut : 

a) Pengajuan pertanyaan atau masalah. Bukannya mengorganisasikan 
di sekitar prinsip-prinsip atau ketrampilan akademik tertentu, 
pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di 
sekitar pernyataan dan masalah dua-duanya yang secara sosial 
penting dan secara pribadi bermakna bagi siswa. Mereka 
mengajukan situasi kehidupan nyata otentik, menghindari jawaban 
sederhana dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk 
situasi itu. 

b) Berfokus pada keterkaitan antara disiplin. Masalah yang akan nyata 
agar dalam pemecahannya, siswa meninjau masalah itu dari banyak 
mata pelajaran. 

c) Penyelidikan otentik. Pembelajaran berdasarkan masalah 
mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk 
mencari penyelesaian nyata. Mereka harus menganalisis dan 
mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat 
ramalan, mengmpulkan dan menganalisa informasi, melakukan 
eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi, dan merumuskan 
kesimpulan. Sudah barang tentu, metode penyelidikan yang 
digunakan bergantung kepada masalah yang sedang dipelajari, 
kemudian sampaikan informasi kepada orang banyak.  

d) Kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa 
yang bekerjasama satu dengan yang lain, paling sering secara 
berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerjsama memberikan 
motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas 
kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan 
dialog untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan 
berfikir, untuk selanjutnya disampaikan secara lisan kepada orang 
banyak yang menuntut kita untuk mempunyai kemampuan 
berkomunikasi dengan benar. 
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c.  Manfaat Model Problem Based Learning 

Menfaat pembelajaran berdasarkan masalah menurut Ibrahim 

dalam Triyanto (2007: 70) adalah pembelajaran berdasarkan masalah 

tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-

banyaknya kepada siswa tetapi dikembangkan untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah dan 

keterampilan intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa melalui 

pelibatan mereka dalam pengalaman nyata/stimulasi dan menjadi 

pembelajar yang otonom dan mandiri. 

Menurut Sudjana dalam Triyanto (2007: 71) manfaat khusus 

yang diperoleh dari model Problem Based Learning adalah membantu 

siswa merumuskan tugas-tugas dan bukan menyajikan tugas-tugas 

pelajaran serta objek pelajaran tidak dipelajari dari buku, tetapi masalah 

yang ada di sekitarnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan manfaat dari 

model Problem Based Learning untuk mengembangkan kemampuan 

berfikir, pemecahan masalah secara mandiri, dalam Bahasa Indonesia 

siswa merasa kesulitan dalam menemukan pikiran pokok, sehingga dia 

tidak berani mengungkapkan secara lisan dan berbicara karena 

kurangnya pemahaman menemukan isi. 

d.  Sintaks Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Pengajaran berdasarkan masalah menurut Nur dalam Triyanto 

(2007: 72) terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru 

memperkenalkan siswa dengan situasi masalah dan diakhiri dengan 

penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Kelima langkah tersebut 

dijelaskan berdasarkan langkah-langkah pada tabel 1. 
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Tahap Tingkah laku guru 
Tahap 1 
Orientasi 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 
menjelaskan 

Tahap 2 
Mengorganisasikan siswa untuk 
belajar 

Guru membantu siswa untuk 
mendefinisikan dan mengorganisasikan 
tugas belajar yang berhubungan dengan 
masalah tersebut 

Tahap 3 
Membimbing penyelidikan 
individual maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 
mengumpulkan informasi yang sesuai, 
melaksanakan eksperimen, untuk 
mendapatkan penjelasan dan 
pemecahan masalah 

Tahap 4 
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam 
merencanakan dan menyiapkan kerja 
yang sesuai dengan seperti laporan, 
video, dan model serta membantu 
mereka untuk berbagi tugas dengan 
temannya. 

Tahap 5 
Menganalisis dan mengevaluasi 
proses pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan 
refleksi atau evaluasi terhadap 
penyelidikan mereka dan proses-proses 
yang mereka gunakan 

 
Menurut Ibrahim (2003: 15) di dalam PBL, peran guru berbeda 

dengan kelas tradisional. Peran guru antara lain sebagai berikut : 

a)  Mengajukan masalah atau mengorientasikan siswa kepada masalah 
autentik yaitu masalah kehidupann nyata sehari-hari. 

b)  Memfasilitasi atau membimbing penyelidikan misalnya melakukan 
pengamatan atau melakukan eksperimen atau percobaan.  

c)  Memfasilitasi dialog siswa. 
d)  Mendukung belajar siswa. 
e)  Kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa 

yang bekerjasama satu dengan yang lainnya, paling sering secara 
berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerjasama memberikan 
motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas 
kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan 
dialog untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan 
berfikir. 

 

Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan pelaksanaan 

pembelajaran berdasarkan masalah sebagai berikut. 
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1)  Tugas-tugas perencanaan 

Karena hakikatnya interaktif, model pembelajaran berdasarkan 

masalah membutuhkan banyak perencanaan, seperti halnya model-

model pembelajaran yang berpusat pada siswa lainnya. 

2)  Tugas interaktif 

a)  Orientasi siswa pada masalah 

Siswa memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

b)  Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

Dalam model ini dibutuhkan keterampilan kerjasama antar siswa 

untuk penyelidikan. 

c)  Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok 

-  Guru membantu siswa dalam pengumpulan informasi 

- Guru mendorong pertukaran ide 

- puncak proyek pengajaran berdasarkan masalah adalah 

penciptaaan dan hasil pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu 

mampu berkomunikatif. 

d)  Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah 

Tugas guru adalah membantu siswa menganalisis masalah dan 

mengevaluasi proses berfikir mereka sendiri dan keterampilan 

yang mereka gunakan. 

 

B. PENELITIAN YANG RELEVAN 

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Hermawati yang berjudul 

“Hubungan Antara Kemampuan Berbicara Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Dengan Prestasi Siswa” yaitu bahwa hal ini terlihat dari hasil observasi dan 

pemeriksaan hasil karya tulis dengan aspek kemampuan berbicara dalam 

berbahasa Indonesia. 
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C. KERANGKA BERFIKIR 

Di dalam pembelajaran di sekolah dasar, khususnya dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, seiring siswa mengalami kurang mampu dalam 

penguasaan kemampuan berkomunikatif dengan lancar dan benar. Untuk 

mengatasi hambatan-hambatan tersebut perlu dipergunakan suatu model untuk 

membangkitkan motivasi belajar siswa dalam berkomunikasi. 

Maka untuk meningkatkan kemampuan siswa, guru menggunakan model 

Problem Based Learning sehingga pembelajaran tidak bersifat monoton karena 

siswa melakukan penyelidikan terhadap bahan yang nantinya akan diungkapkan 

dengan berbicara. 

Penggunaan model Problem Based Learning dalam pembelajaran 

memberikan pengalaman yang berbeda karena dalam pembelajaran tersebut 

melatih siswa mendefiniskan dan mengorganisasikan tugas belajarnya, 

mengumpulkan informasi, untuk mendapatkan penyelesaian masalah, membuat 

laporan dan melakukan refleksi eksperimen, kemudian diungkapkan atau 

dijelaskan dengan berbicara kepada khalayak banyak yang memerlukan 

kemampuan dalam berkomunikatif. Hal ini dapat berakibat pada meningkatnya 

motivasi siswa, sehingga meningkatkan kemampuan dalam berkomunikatif.  
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Berdasarkan hal tersebut maka kerangka pemikiran dapat digambarkan 

secara sistematis ke dalam bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI AWAL 

Kemampuan berbicara siswa rendah. 

TINDAKAN I 

Melalui model Problem Based Learning 

siswa membaca bait-bait pantun baik 

individu maupun berpasangan. 

HASIL TINDAKAN I 

Siswa mampu membaca pantun dengan 
lafal dan intonasi yang tepat. 

TINDAKAN II 

Melalui model Problem Based Learning 
siswa berdiskusi membuat pantun karya 
sendiri. 

KONDISI AKHIR 

Melalui penelitian dan keterampilan 
mengungkapkan pendapat, ide, gagasan 
secara lisan meningkatkan kemampuan 
berbicara siswa. 

HASIL TINDAKAN II 

- Siswa mampu membuat pantun 
- Siswa terampil berbicara di depan 

kelas menyampaikan isi pantun 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Berfikir 

D. HIPOTESIS TINDAKAN 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis tindakan dalam 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“Penerapan model Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara pada pembelajaran Bahasa Indonsia pada siswa kelas IV SD Negeri 8 

Boyolali, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.” 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1.  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 8 Boyolali 

Kecamatan  Boyolali Kabupaten Boyolali. Memiliki 6 ruang kelas, tiap kelas 

berisi 20 siswa,1 perpustakaan, 1 kantor kepala sekolah dan guru, 1 

Laboratorium komputer, dengan tenaga kependidikan sejumlah 11 orang yang 

terdiri dari Kepala sekolah, guru, petugas  perpustakaan, dan penjaga. Alasan 

pemilihan sekolah ini sebagai lokasi penelitian adalah peneliti sebagai guru di 

SDN 8 Boyolali sejak tahun 2007.  

2.  Waktu Penelitian 

Waktu penelitian direncanakan selama lima bulan, yakni mulai bulan 

Februari hingga Juni 2010. Dengan rincian waktu dan jenis kegiatan 

penelitian dapat dilihat pada tabel pada halaman lampiran. 

 

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

1.  Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom action 

research). Menurut IGAK Wardhani, dkk (2007:1-3) Penelitian Tindakan 

Kelas merupakan terjemahan dari Classroom Action Research. Yang berarti 

satu action research yang dilakukan di kelas. Penelitian Tindakan Kelas 

adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui 

refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, 

sehingga basil belajar siswa menjadi meningkat. 
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Penelitian Tindakan kelas merupakan penelitian yang reflektif. 

Kegiatan penelitian berangkat dari permasalahan yang riil yang dihadapi oleh 

guru dalam proses belajar mengajar. 

2.  Strategi Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan strategi model siklus. Wardhani 

(2007 : 2.3) menyatakan bahwa PTK dilaksanakan melalui proses pengkajian 

berdaur atau siklus yang terdiri dari empat tahap, yaitu merencanakan, 

melakukan tindakan, mengamati dan melakukan refleksi seperti tampak pada 

gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siklus 

 

Adapun rancangan penelitiannya sebagai berikut :  

a.  Perencanaan 

Kegiatan ini meliputi : 

1)  Membuat perencanaan pengajaraan  

2)  Membuat lembar observasi 

3)  Membuat alat evaluasi 

b.  Pelaksanaan Tindakan 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sebagaimana yang telah direncanakan. 

 

 

Merencanakan 

Melakukan 

Mengamati 

Refleksi 

Mengamati 

Merencanakan 

Melakukan Refleksi Melakukan 
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c. Observasi 

Dalam tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan 

dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan.  

d.  Refleksi 

Dalam tahap ini data-data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan 

dan dianalisis, guna mengetahui seberapa jauh tindakan telah membawa 

perubahan dan apa atau di mana perubahan terjadi. 

 

C. Subjek Penelitian 

Dalam hal ini peneliti mengambil subyek penelitian pada sebanyak 20 

siswa dan guru kelas IV SDN 8 Boyolali. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 

D. Data dan Sumber data 

Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi Motivasi Belajar 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada aspek berbicara. 

Data penelitian itu dikumpulkan dari berbagai sumber data yang meliputi  

1.  Informan atau nara sumber, yaitu siswa dan guru. 

2.  Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

3.  Dokumen atau arsip, antara lain berupa kurikulum, Rencana pelaksanaan 

pembelajaran, hasil pekerjaan siswa dan buku penilaian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di atas meliputi 

pengamatan, wawancara atau diskusi, kajian dokumen, dan tes.  

1)  Pengamatan 

Peneliti mengamati proses pembelajaran dan mengumpulkan data mengenai 

segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran baik yang terjadi pada 

guru, siswa, dan situasi kelas. 
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2)  Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah hasil pengamatan di kelas maupun kajian 

dokumen. Wawancara dilakukan antara peneliti dan guru. 

3)  Kajian dokumen 

Kajian juga dilakukan terhadap berbagai dokumen atau arsip yang ada.  

4)  Teknik kuesioner (angket) 

Teknik kuesioner dilakukan untuk mengukur motivasi belajar siswa terhadap 

Bahasa Indonesia pada siklus Tindakan. Penyusunan kuesioner dilakukan 

berdasarkan kisi-kisi motivasi belajar.  

5)  Tes lisan / kemampuan bercerita 

Tes lisan digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran 

Bahasa Indonesia terutama dalam aspek berbicara. 

 

F. Validitas Data 

Suatu informasi yang akan dijadikan data penelitian perlu diperiksa 

validitasnya sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat 

dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Teknik yang 

digunakan untuk memeriksa validitas data, penulis lakukan dengan trianggulasi. 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data dengan 

memanfaatkan sarana di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

pembandingan data itu (Lexy H. Moleong. 1995:178). Teknik triangulasi yang 

digunakan antara lain berupa triangulasi sumber data dan triangulasi metode 

pengumpulan data. Misalnya untuk mengetahui rendahnya kemampuan berbicara 

siswa dan faktor-faktor penyebabnya, peneliti melakukan hal-hal berikut :  

Mengajar Siswa dengan model konvensional (cara yang biasa digunakan guru saat 

mengajar Bahasa Indonesia) selanjutnya menganalisis sikap siswa saat mengikuti  

pembelajaran untuk mengidentifikasi kemampuan berbicara siswa-siswa 

melakukan wawancara dengan guru untuk mengetahui pandangan guru tentang 

hambatan-hambatan yang dialami siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, 

fasilitas pembelajaran yang dimiliki atau tidak di sekolah, kegiatan pembelajaran 

Bahasa Indonesia di kelas, penilaian yang dilakukan guru dan sebagainya. 
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G. Teknik Analisi Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis kulitatif dengan model interaktif Miles & Huberman. Model analisis 

interaktif mempunyai tiga buah komponen pokok, yaitu reduksi data, sajian data 

dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Aktivitasnya dilakukan dalam bentuk 

interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. 

Untuk lebih jelasnya, proses analisis kualitatif dengan model interaktif 

dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Model Analisis Interaktif 

 

Langkah-langkah analisis : 

1.  Melakukan analisis awal bila data yang didapat di kelas sudah cukup, data di 

kumpulkan. 

2.  Mengembangkan dalam bentuk sajian data, dengan menyusun coding dan 

matrik yang berguna untuk penelitian lanjut. 

3.  Melakukan analisis data di kelas dan mengembangkan matrik antar kelas. 

4.  Melakukan verifikasi, pengayaan dan pendalaman data apabila dalam 

persiapan analisis ternyata ditemukan data yang kurang lengkap atau kurang 

jelas, maka perlu dilakukan pengumpulan data lagi secara terfokus. 

5.  Melakukan analisis antar kasus, dikembangkan struktur sajian datanya bagi 

susunan laporan. 

Pengumpulan Data 

Penarikan 

Sajian Data Reduksi Data 
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6. Merumuskan simpulan akhir sebagai temuan penelitian. 

7. Merumuskan implikasi sebagai bagian dari pengembangan saran dalam 

laporan akhir penelitian. 

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah 

berhasil dikumpulkan antara lain dengan teknik deskriptif komparatif dan teknik 

analisis kritis. Teknik statistik deskriptif digunakan untuk data kuantitatif, yakni 

dengan membandingkan hasil antar siklus. Peneliti membandingkan hasil sebelum 

penelitian dengan hasil akhir setiap siklus. Misalnya membandingkan kemampuan 

berbicara  Bahasa Indonesia siswa sebelum tindakan, setelah siklus I, setelah 

siklus II, dan seterusnya. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh prosedur dengan tahap-tahap 

sebagai berikut : 

1. Siklus pertama ( Siklus 1 ) 

a. Tahap perencanaan atau penentuan arah 

Merencanakan kegiatan dan menentuan aspek kemampuan berbicara yang 

masih rendah dengan memberdayakan komponen strategis yang ada pada 

guru serta lingkungan sekolah. 

b. Tahap pelaksanaan dan perumusan hipotesis tindakan 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan merumuskan berbagai hipotesis 

tindakan berdasarkan pada masing-masing aspek kemampuan berbicara 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang masih rendah dan komponen 

strategis yang ada pada guru serta lingkungan. 

c. Tahap observasi serta teknik rencana pemantauannya 

Pelaksanaan pengamatan dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah disiapkan dan merencanakan tindakan yang dilakukan pada siklus 1, 

dengan siswa mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. 

d. Tahap refleksi atau pelaksanaan hipotesis tindakan 

Data-data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan dan dianalisis 

dengan melaksanakan tindakan yang telah direncanakan pada siklus 1 
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yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media buku 

ajar yang ada dan menyampaikan hasil belajar dengan berbicara. 

e. Tahap memantau dan menganalisis pelaksanaan tindakan 

Melakukan pengamatan dan analisis terhadap pelaksanaan pembelajaran 

siklus 1. 

f. Tahap refleksi 

Melaksanakan refleksi/tindakan pada siklus 1 oleh peneliti dan guru. 

2. Siklus Kedua ( Siklus 2 ) 

a. Tahap menentukan teknik dan rencana pemantauannya 

Merencakan tindakan pada siklus 2 yang berdasarkan perbaikan pada 

siklus 1 dengan penyelidikan yang dilakukan siswa. 

b. Tahap pelaksanaan hipotesis tindakan 

Melaksanakan tindakan yang telah direncanakan pada siklus 1 yaitu 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan pengamatan, penyelidikan dan 

pelaksanaan pelatihan berbicara di depan kelas. 

c. Tahap memantau dan menganalisis pelaksanaan hipotesis 

Melakukan pengamatan dan analisis terhadap pelaksanaan pembelajaran. 

d. Mengadakan refleksi  

Melaksanakan refleksi pada siklus 2 oleh peneliti dan guru 

3. Apabila belum tercapai tujuannya dapat dilanjutkan ke siklus berikutnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Diskripsi Data Awal 

 

Dalam proses kegiatan belajar yang baik didasari oleh adanya hubungan 

interpersonal yang baik antara siswa-guru dan siswa-siswa serta penggunaan 

pendekatan yang tepat dalam penyampaian materi pembelajaran. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar 

siswa, khususnya lingkungan sosial dan lingkungan dimana siswa memperoleh 

pemahaman materi ajarnya. Untuk mengoptimalkan kondisi sosioemosional di 

kelas maka diperlukan adanya pengelolaan kelas yang dinamis dan sesuai dengan 

apa yang menjadi kesenangan siswa. Begitu pun juga dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia, untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa khususnya dalam 

berkomunikasi, hendaknya memperhatikan kondisi sosioemosional di kelas, 

karena emosi positif dapat merangsang otak dapat bekerja secara efektif dan 

efisien, sehingga dalam kondisi ini siswa dapat mengoptimalkan seluruh 

kemampuannya untuk berpikir kritis, fokus pada pembelajaran, melakukan 

eksperimen, bertanya atau menjawab pertanyaan, bekerja lama dan lain-lain. 

Sebaliknya keadaan stres dan rasa takut akan menghambat kerja otak dan 

memperlamhat proses berpikir dan mengingat. 

Perlu disadari bahwa ketika proses pembelajaran berlangsung, seluruh 

aspek kejiwaan siswa dan guru akan terlibat. Bukan hanya fisik, pikiran, perasaan, 

pengalaman dan bahasa tubuh emosi pun terlihat. Ini menunjukkan bahwa pada 

setiap pembelajaran prosesnya tidak sederhana seperti yang kita bayangkan 

selama ini. Wajar saja bila pada awal pembelajaran Bahasa Indonesia ketika guru 

memasuki ruang belajar dengan wajah merengut dan suram, maka proses 

pembelajaran berlangsung dalam suasana menegangkan dan melelahkan. Siswa 

tidak berani bertanya apalagi mengemukakan pendapat yang berbeda dengan 

guru. Suasana demokratis pun lenyap. Selama proses pembelajaran berlangsung 

jiwa siswa berada pada ketidaknyamanan. Pembelajaran tidak menghasilkan apa-

apa. 
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Berdasarkan hasil penelitian awal melalui observasi dan tes awal 

gambaran pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD N 8 Boyolali  

tentang kemampuan berbicara lebih khususnya pada materi berpantun adalah 

sebagai herikut : 

1.  Guru masih menggunakan pembelajaran konvensional dalam proses 

pembelajaran. 

2.  Guru tidak menggunakan media yang sesuai dalam proses pembelajaran 

3.  Pembelajaran yang dilaksanakan guru belum membuat siswa turut serta 

aktif dalam kegiatan belajar. 

4.  Guru kurang sigap ketika mengatasi siswa yang tidak serius dalam 

menerima pembelajaran. 

5.  Guru tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya atau 

mencoba menyimpulkan materi pelajaran. 

Sedang permasalahan yang ditemui pada diri siswa yaitu : 

1.  Siswa kurang aktif pada kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

indikator kemampuan berpantun. 

2.  Siswa cederung tidak serius dan tidak memperhatikan saat guru sedang 

memaparkan materi pelajaran. 

3.  Siswa tidak berani tampil di depan kelas. 

4.  Siswa kurang antusias dalam menjawab pertanyaan guru. 

5.  Siswa menunjukkan sikap jenuh dan bosan nada pembelajaran yang 

diterapkan guru, dilihat dari sikap siswa yang asyik bermain sendiri 

ataupun mengobrol dengan teman. 

Rendahnya hasil belajar siswa yang ditunjukkan dari tes awal tentang 

kemampuan berbicara dengan materi berpantun yaitu dari 20 siswa hanya 25% 

atau 5 siswa yang mendapat nilai di atas batas Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Sedangkan yang lainnnya berada di bawah batas KKM.  

Dengan demikian hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 8 Boyolali 

dalam kemampuan berbicara pada bidang studi Bahasa Indonesia khususnya 

materi pantun perlu ditingkatkan. Adapun nilai siswa disajikan dalam tabel 1 : 
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Tabel 2. Data Tes Awal Siswa 

NO NAMA SISWA PEROLEHAN NILAI 
TUNTAS (T) / TDK 

TUNTAS (TT) 

1 A 30 TT 

2 B 40 TT 

3 C 60 T 

4 D 30 TT 

5 E 50 TT 

6 F 40 TT 

7 G 50 TT 

8 H 50 TT 

9 I 40 TT 

10 J 50 TT 

11 K 60 T 

12 L 40 TT 

13 M 80 T 

14 N 50 TT 

15 O 40 TT 

16 P 50 TT 

17 Q 60 T 

18 R 70 T 

19 S 50 TT 

20 T 30 TT 

JUMLAH 970  

RATA-RATA 48,50  

 KETERANGAN  PROSENTASI 

 TUNTAS 5 25% 

 TIDAK TUNTAS 15 75% 
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Berdasarkan data nilai pada tabel 1 dapat dilihat bahwa sebelum 

dilaksanakan tindakan, siswa kelas IV SD Negeri 8 Boyolali sebanyak 20 siswa 

hanya 5 siswa atau 25% yang memperoleh nilai atas batas nilai ketuntasan 

minimal. Sebanyak 15 siswa atau 75% memperoleh nilai di bawah batas nilai 

ketuntasan yaitu 60. 

Tabel 3. Frekuensi Data Nilai Tes Awal Sebelum Tindakan 

No Rentang Nilai Frekuensi Prosentase 

1 21 – 30 3 15% 

2 31 – 40 5 25 % 

3 41 – 50 7 35 % 

4 51 – 60 3 15 % 

5 61 – 70 1 5 % 

6 71 – 80 1 5 % 

7 81 – 90 0 0 % 

8 91 – 100 0 0 % 

 JUMLAH 20 100 % 

 

Berdasarkan Tabel 3 maka dapat digambarkan pada grafik 4 : 
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Gambar 4. Grafik sebelum tindakan 

Tabel 4. Hasil Tes Awal 

Keterangan Tes Awal 

Nilai Terendah 30 

Nilai Tertinggi 80 

Rata-rata Nilai 48,50 

Siswa Belajar Tuntas 25% 

 

Analisis hasil evaluasi dari tes awal siswa diperoleh nilai rata-rata 

kemampuan siswa menjawab soal dengan benar adalah 48,50% di mana hasil 

tersebut masih di bawah rata-rata nilai yang diinginkan dari pihak guru, peneliti, 

dan sekolah yaitu sebesar 60. Sedangkan besarnya persentase siswa tuntas pada 

indikator kemampuan berbicara materi pantun sebesar 25% saja, dari pihak 

sekolah ketuntasan siswa diharapkan mencapai lebih dari 85%. Dari hasil analisis 

tes awal tersebut, maka dilakukan tindakan lanjutan untuk meningkatkan 

pemahaman,  prestasi belajar aktivitas siswa nada kegiatan KBM. 

Dari hasil tes awal pada tabel di atas dapat disimpulkan sementara bahwa 

penguasaan kemampuan berbicara oleh siswa kelas IV materi pantun SDN 8 

Boyolali masih kurang. Adanya beberapa indikator yang masih memiliki porsi 

jawaban yang kurang dari yang diharapkan memberikan indikasi bahwa siswa 

masih belum begitu paham pada beberapa indikator belajar materi pokok 

berpantun. 

Untuk mengupayakan penyelesaian dari permasalahan-permasalahan 

maka peneliti berusaha untuk dapat meningkatkan prestasi belajar Bahasa 

Indonesia. Siswa khususnya kompetensi kemampuan berbicara dalam materi 

pokok pantun. Yaitu dengan cara penggunaan model pembelajaran yang sesuai 

dengan tingkatan pemahaman konsep pada siswa kelas IV, salah satunya dapat 

menggunakan model pembelajaran "Problem Based Learning", 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



40 
 

 

B. Diskripsi Data Tindakan 

 

Diskripsi data tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 

diskripsi tindakan siklus I dan diskripsi tindakan pada siklus II.  

1.  Diskripsi Tindakan Siklus I 

Diskripsi data tindakan siklus I terdiri dari paparan data 

perencanaan, data tindakan, data observasi dan data refleksi. Berdasarkan 

diskripsi data awal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia, tentang berpantun maka peneliti membuat 

Perencanaan tindakan siklus I yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu 

perencanaan persiapan, RPP siklus I, membuat Pedoman observasi. Selain itu 

juga menetapkan jadwal pelaksanaan tindakan yaitu tanggal 11 Mei 2010 dan 

tanggal 15 Mei 2010. Pelaksanaan pembelajan siklus I Pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2010 dan pertemuan kedua 

pada hari Sabtu, 15 Mei 2010 sesuai dengan jadwal pelajaran Bahasa 

Indonesia pada saat itu. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan penelaahan 

terhadap program pengajaran berdasarkan kurikulum yang digunakan saat ini 

yaitu KTSP untuk mempersiapkan rencana pembelajaran Bahasa Indonesia 

yang sesuai dengan materi yaitu tentang kemampuan berbicara melalui 

pantun. 

1) Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan dilaksanakan sebagai titik tolak 

pembelajaran untuk mengkondisikan dan membuat komitmen atas 

peraturan dan kensekuensi yang akan dilaksanakan pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia tentang kemampuan berbicara 

melalui pantun. Adapun langkah-langkah perencanaan persiapan 

guru adalah sebagai berikut: 

Kegiatan perencanaan tindakan I dilaksanakan pada hari 

Rabu 5 Mei 2010 di ruang guru SDN 8 Boyolali. Peneliti berdiskusi  
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dengan guru kelas dan guru lain mengenai segala sesuatu yang akan 

dilaksanakan. Kemudian disepakati bahwa tindakan pada siklus 

pertama akan dilaksanakan dalam 2 x pertemuan, dimana dalam 1 x 

pertemuan menggunakan alokasi waktu 2 x 35 menit. Pelaksanaan 

tindakan siklus I berlangsung pada hari Selasa, 11 Mei 2010 untuk 

pertemuan pertama dan hari Sabtu, 15 Mei 2010 untuk pertemuan 

kedua. 

Dengan berpedoman dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan SD 2007 Kelas IV, peneliti melakukan langkah-langkah 

perencanaan pembelajaran materi pantun menggunakan media 

gambar, buku, contoh-contoh pantun. 

Kompetensi Dasar : Berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang 

tepat. 

Intikator : 

1. Membaca bait-bait pantun dengan intonasi yang sesuai / tepat. 

2. Mengidentifikasi ciri-ciri pantun. 

3. Membaca pantun secara berpasangan di depan kelas. 

4. Kemampuan berbicara. 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Melalui demonstrasi siswa dapat mendemonstrasikan pantun 

secara lisan dengan tepat. 

2. Melalui ceramah siswa dapat menyebutkan berbagai macam jenis 

pantun dan ciri pantun. 

3. Melalui penelitian atau identifikasi siswa dapat mengucapkan 

lafal dan intonasi yang tepat dalam berpantun. 

4. Melalui diskusi siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran 

dan mempraktikannya di depan kelas. 

Rencana Tindakan : 

1. Pertama, peneliti bersama dengan guru merancang Reneana 

Pelaksanaan Pembelajaran sesuai dengan indikator yang telah 

ditetapkan. Rencana tersehut akan dilaksanakan selama 2 x 
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pertemuan dengan watu 2 x 35 menit untuk satu kali pertemuan. 

2. Guru sebagai peneliti mempersiapkan media yang akan di 

dipergunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Guru mempersiapkan lembar kerja siswa, lembar diskusi 

kelompok serta soa1-soal yang akan dipergunakan untuk latihan. 

4. Guru mempersiapkan lembar observasi siswa dan lembar 

observasi guru. 

5. Guru mempersiapkan lembar penilaian yang akan dipergunakan. 

 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap ini guru melaksanakan tindakan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan RPP yang dibuat. 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu penerapan 

model pembelajaran Problem Based Learning selama 2 x 35 menit 

untuk satu kali pertemuan. 

a) Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan ini konsep Bahasa Indonesia yang 

diajarkan tentang berpantun dengan membaca bait-bait pantun 

dengan intonasi yang tepat. Sebagai kegiatan awal guru mengajak 

bernyanyi dengan tujuan untuk memusatkan perhatian siswa serta 

memotivasi dan mengarahkan minat siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan agar siswa benar-benar 

dapat terfokus pada materi yang akan dipelajari. 

Kegiatan inti dimulai guru memasang media alat peraga 

kemudian mengajak siswa untuk memperhatikan contoh pantun 

yang telah dipasang di papan tulis. Guru berusaha menanamkan 

konsep pada anak, bahwa berpantun yang telah mereka lakukan 

tadi merupakan bentuk lain dari konsep pantun. Kemudian guru 

mendemonstrasikan media gambar sebagai alat peraga untuk 

menentukan bagaimana cara membaca pantun yang tepat. Guru 

dapat menyuruh beberapa siswa untuk maju ke depan untuk 
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membaca satu persatu contoh pantun. Kegiatan tersebut dapat 

dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan siswa benar-benar 

mengerti dan memahami konsep. Setelah itu guru dapat membagi 

siswa menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian menyuruh 

siswa melakukan diskusi kelompok untuk berusaha memecahkan 

persoalan yang diberikan guru dengan bantuan guru. Misalnya 

siswa disajikan bentuk-bentuk pantun kemudian siswa diminta 

untuk mengubah ke dalam prosa karangan dan menentukan ciri-ciri 

pantun. Siswa dapat bekerjasama dengan siswa lain dalam satu 

kelompok dengan harapan lebih mudah dalam menjawab soa1. 

Guru dapat memberikan petunjuk secara jelas pada siswa dan 

membimbing siswa dalam pelaksanaan diskusi. Guru berkeliling 

dan memantau setiap aktivias dan kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa. Setelah diskusi selesai, guru menyuruh siswa untuk 

mempresentasikan hasil jawabannya di depan kelas dengan cara 

memperagakan cara pemecahan soal. Setiap kelompok mendapat 

jatah satu pantun. Setelah semua siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok, siswa dibimbing guru menyimpulkan materi 

pelajaran, yaitu konsep dasar kemampuan berbicara 

Kegiatan akhir guru melakukan tanya jawab tentang 

materi yang telah dipelajari, sambil mengulang pelajaran yang telah 

dipelajari. Kemudian guru membagikan lembar jawab kepada siswa 

untuk dikerjakan secara individu. Guru memberikan pujian kepada 

siswa yang berhasil mengerjakan tugas dengan baik. Penghargaan 

juga diberikan pada kelompok diskusi dengan kinerja baik, 

diharapkan siswa akan termotivasi untuk berusaha menjadi lebih 

baik lagi, Sebagai tindak lanjut, guru memberikan pesan-pesan agar 

selalu rajin belajar. 

b) Pertemuan kedua 

Pada pertemuan ini konsep Bahasa Indonesia yang 

diajarkan dengan menggunakan materi pantun dengan indikator 
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membaca pantun berpasangan dan membuat pantun karya sendiri. 

Sebagai kegiatan awal guru mengajak siswa berpantun kemudian 

guru menempel media dengan harapan perhatian siswa terpusat 

pada materi pelajaran yang akan dibahas, Guru dapat mengawali 

dengan menanyakan beberapa materi pelajaran yang telah 

dilaksanakan pada pertemuan pertama. 

Kegiatan inti dimulai guru dengan melakukan kegiatan 

tanya jawab dengan siswa mengenai materi pantun. Guru 

memberikan beberapa soal untuk dikerjakan siswa. Guru kemudian 

membahas jawaban dari soal yang diberikan. Kemudian guru dapat 

mulai bercerita memberikan suatu permasalahan pada anak dalam 

bentuk soal cerita dalam gambar. Kemudian siswa diminta untuk 

membuat pantun karya sendiri berdasarkan tema, gambar dan 

permasalahan sesuai petunjuk yang telah disampaikan guru. 

Kemudian guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. 

Guru memberikan petunjuk diskusi pada siswa dan membagikan 

lembar kerja pada setiap kelompok. Siswa diminta melaksanakan 

diskusi dengan bimbingan dan arahan dari guru. Setelah itu, siswa 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas 

dengan membaca pantun secara berpasangan. Kemudian siswa 

dibimbing guru menyimpulkan materi diskusi yang telah 

dilaksanakan. 

Kegiatan akhir guru melakukan tanya jawab tentang 

materi yang telah dipelajari, sambil mengulang pelajaran yang 

telah dipelajari. Kemudian guru membagikan lembar soal kepada 

siswa untuk dikerjakan secara individu. Guru memberikan pujian 

kepada siswa yang berhasil mengerjakan tugas dengan baik. 

Sebagai tindak lanjut, guru memberikan PR dengan harapan agar di 

rumah siswa dapat mengulang kembali materi pelajaran yang telah 

diberikan. 
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3) Observasi 

Setelah melaksanakan tindakan, peneliti melakukan 

pengamatan tingkah laku dan sikap siswa dalam mengikuti 

pembelajaran Bahasa Indonesia serta mengamati keterampilan guru 

dalam mengajar dengan menggunakan model PBL. 

a) Hasil Observasi 

Dari data observasi dalam siklus I selama 2 kali pertemuan 

diperoleh hasil observasi sebagai berikut : 

(1) Guru telah membuat rencana pelaksanaan dengan baik. 

(2) Guru telah mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan 

dalam kegiatan pembelajaran, baik buku sumber, maupun 

media yang sesuai. 

(3) Guru telah melaksaakan apersepsi dengan baik untuk dapat 

memusatkan perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran. 

(4) Guru sudah menggunakan media atau alat peraga dalam 

kegiatan pembelajaran. 

(5) Penyampaian materi pelajaran sudah baik. 

(6) Guru belum optimal dalam membimbing diskusi kelompok 

kecil.  

(7) Guru sudah baik dalam pengelolaan kelas.  

(8) Guru kurang dalam memberikan penguatan pada siswa.  

(9) Guru sudah dapat memanfaatkan waktu dengan haik 

(10) Guru sudah mampu merangsang siswa untuk aktif bertanya 

dan mengemukakan pendapat karena pembelajaran dibuat 

menyenangkan. 

(11) Guru kurang memberi kesempatan tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil percohaan di dengan kelas. 

(12) Guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

merangkum dan menyimpulkan pelajaran yang telah 

diajarkan dapat terlihat dari buku pelajaran siswa yang 

cenderung masih kosong. 
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(13) Guru belum berkeliling untuk mengecek kegiatan siswa-

siswa dalam proses pembelajaran. 

(14) Pengelolaan waktu pada langkah-langkah pembelajaran 

kurang ditaati oleh guru, jadi aplikasi pengajaran kurang 

terealisasi dengan baik. 

b) Hasil Observasi bagi Siswa 

Dari data observasi pada siklus I diperoleh data hasil 

belajar afektif siswa sebagai berikut : 

(1) Perhatian siswa terhadap pelajaran sudah mulai terfokus. 

(2) Dengan adanya media yang digunakan guru, siswa mulai 

tertarik dan termotivasi untuk dapat mengikuti pelajaran 

dengan baik. 

(3) Siswa sudah mulai aktif terlihat dalam kegiatan 

pembelajaran. 

(4) Siswa sudah mulai memahami maksud dari materi yang 

disampaikan oleh guru. 

(5) Terdapat neningkatan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

(6) Siswa menunjukkan peningkatan kerjasama dalam kelompok. 

(7) Siswa dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugas baik 

tugas individu atau tugas kelompok. 

(8) Keberanian siswa maju ke depan untuk mempresentasikan 

hasil tugas observasi masih kurang. 

(9) Kemauan dalam berdiskusi dengan teman kelompok sudah 

baik. 

Dari data observasi pada. siklus 1 diperoleh data, hasil 

belajar psikomotorik siswa sebagai berikut : 

(1) Tidak ada siswa yang terlambat masuk kelas. 

(2) Siswa sudah siap untuk menerima materi pelajaran. 

(3) Siswa mau mencatat dan merangkum bahan pelajaran dengan 

baik dan sistematis. 
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(4) Siswa sudah berani bertanya dan meminta saran kepada guru 

mengenai bahan pelajaran yang masih belum jelas 

(5) Banyak siswa yang mengangkat tangan mengajukan 

pertanyaan. 

(6) Siswa akrab dan mau berkomunikasi dengan guru. 

(7) Kemauan siswa untuk berdiskusi dengan teman sudah baik, 

terlihat pada saat diberi waktu untuk berdiskusi, siswa 

mampu bekerjasama dengan teman 

4) Analisis dan Refleksi 

Dari hasil penelitian pada siklus I, maka peneliti mengulas 

masih ada 5 siswa yang belum mencapai KKM. Maka peneliti 

melanjutkan siklus ke II untuk materi pantun dengan menindak lanjuti 

siklus I. 

Dari hasil analisa data perkembangan prestasi belajar siswa 

pada tes siklus I dapat disimpulkan bahwa persentasi hasil tes siswa 

yang tuntas naik 50% dengan nilai batas tuntas 60 ke atas, siswa yang 

tuntas belajar di siklus I sebesar 75%, yang semula pada tes awal 

hanya terdapat 25% siswa mencapai batas tuntas. Besarnya nilai 

terendah yang diperoleh siswa. pada saat tes awal sebesar 30 dan pada 

siklus I menjadi 40. Untuk nilai tertinggi terdapat kenaikan dari 80 

naik menjadi 85 dan nilai rata-rata kelas, yang pada tes awal sebesar 

48,50 naik ada tes siklus I menjadi 61,75 nilai tersebut sudah di atas 

rata-rata nilai yang diinginkan dari pihak guru peneliti dan sekolah. 

Dalam penelitian tindakan kelas siklus I masih hanyak 

ditemukan kekurangan-kekurangan, antara lain : 

a) Bagi Guru 

(1) Penggunaan alat peraga yang belum optimal. 

(2) Guru kurang dapat mengendalikan kelas, terlihat dari adanya 

beberapa siswa yang ramai dibiarkan saja. 

(3) Penanaman konsep belum terlalu ditekankan pada siswa. 

(4) Guru kurang dalam memberikan penguatan pada siswa. 
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(5) Guru belum optimal dalam membimbing siswa untuk 

melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan baik. 

(6) Guru kurang jelas memberikan arahan atau petunjuk diskusi 

kelompok kecil pada siswa terlihat dari banyaknya siswa 

yang masih bingung dan belum mengerti apa yang harus 

dilakukan. 

(7) Guru belum optimal dalam pemaparan hasil diskusi yang 

dilakukan oleh siswa. 

b) Bagi siswa 

(1) Masih terlihat beberapa siswa ramai dalam kegiatan 

pembelajaran. 

(2) Siswa sudah mulai aktif dalam kegiatan belajar mengajar, 

namun masih perlu ditingkatkan lagi agar hasil belajar lebih 

maksimal. 

(3) Motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran perlu 

ditingkatkan lagi. 

 

2.  Diskripsi Data Siklus II 

Tindakan Siklus II dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari siklus 

yang pertama. Persiapan Siklus ke II berlangsung mulai dari tanggal 19 Mei 

2010 sampai dengan 20 Mei 2010, sedangkan pelaksanaannya terdiri dari 2 x 

pertemuan yaitu pada hari Selasa, 25 Mei 2010 dan pertemuan kedua pada 

hari Sabtu, 29 Mei 2010. Pada siklus kedua ini, penggunaan model PBL, 

untuk dapat meningkatkan kemampuan berbicara dalam pantun pada 

pelajaran Bahasa Indonesia dilaksanakan dalam 4 tahapan, yaitu : tahap 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan analisis refleksi. 

a) Tahap Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi pelaksanaan tindakan pada 

Siklus I diketahui bahwa pembelajaran melalui model PBL yang 

dilaksanakan pada siklus I diketahui belun menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan belajar Bahasa Indonesia dalam materi pokok 
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pantun yang cukup signifikan. Oleh karena itu peneliti menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran kembali melalui model PBL dengan rencana 

tindakan dan indikator yang berbeda. 

Kegiatan perencanaan tindakan II dilaksanakan pada hari Sabtu, 

19 Mei 2010 di ruang guru SD N 8 Boyolali. Peneliti dan guru-guru lain 

berdiskusi menentukan rencana tindakan yang akan dilaksanakan dalam 

siklus II ini. Kemudian disepakati, bahwa pelaksanaan tindakan kelas 

untuk siklus ke-II dilakukan dalam 2 x petemuan, dimana setiap 

pertemuan mendapat alokasi waktu 2 x 35 menit. Pertemuan pertama pada 

pelaksanaan tindakan siklus ke II ini dimulai pada hari Selasa, 25 Mei 

2010 dan pertemuan kedua pada hari Sabtu, 29 Mei 2010. Untuk 

peningkatan hasil pada siklus II ini, maka penulis akan melaksanakan 

tindakan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu 

pada indikator sebagai berikut : 

1. Menyusun pantun secara berkelompok. 

2. Membuat pantun karya sendiri 

3. Mengidentifikasi jenis-jenis pantun 

4. Menjelaskan isi pantun, secara lisan di depan kelas dengan intonasi 

yang tepat. 

Sebagai tindak lanjut untuk lebih meningkatkan hasil belajar 

siswa melalui model PBL untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

pada pembelajaran pantun dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

 

b) Pelaksanaan Tindakan 

Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti membuat rencana 2 x 

pertemuan dengan alokasi waktu setiap pertemuan 2 x 35 menit. Untuk 

pertemuan pertama peneliti mengacu pada indikator menyusun pantun 

secara berkelompok dan mengidentifikasi jenis pantun. Sedangkan pada 

pertemuan kedua dilaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu 

pada indikator membuat pantun karya sendiri menjelaskan isi pantun, 

secara lisan di depan kelas. 
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1) Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan ke-1 mempelajari materi pantun dengan 

indikator : menyusun pantun secara berkelompok dan 

mengidentifikasi jenis pantun. Guru memulai kegiatan dengan 

melakukan apersepsi, siswa diajak bernyanyi lagu burung kakak tua 

untuk dapat mengkondisikan kelas. Kemudian guru memberikan tema 

dan permasalahan, agar siswa termotivasi untuk membuat pantun 

sesuai dengan tema dan permasalahan. Guru kemudian membagi 

siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dan membagi lembar kerja 

siswa. Untuk membuat pantun karya sendiri secara berkelompok dan 

mengidentifikasi jenis-jenis pantun. Guru memberi pentunjuk bagi 

siswa untuk melaksanakan diskusi kelompok kecil. Siswa mulai 

melakukan diskusi dibimbing oleh guru. Kemudian siswa 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan 

cara mendemonstrasikan membaca pantun di depan kelas. Setiap 

kelompok mendapat jatah membacakan pantun. Setelah itu siswa 

dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Kegiatan diakhiri dengan guru memberi evaluasi dengan 

membagi lembar soal evaluasi. Sebagai tindak lanjut guru 

memberikan penghargaan terhadap kelompok dengan kerjasama yang 

bagus. Kemudian guru memberikan motivasi bagi siswa untuk lebih 

giat lagi supaya nilainya meningkat. 

2) Pertemuan kedua 

Pada pertemuan ke-2 mempelajari materi pantun dengan 

indikator : membuat pantun karya sendiri dan menjelaskan isi pantun, 

secara lisan di depan kelas dengan intonasi yang tepat. Kegiatan awal 

dimulai dengan pengkondisian kelas oleh guru. Siswa diajak bertanya 

jawab mengenai media yang dipasang oleh guru. Kemudian guru 

mulai mengulas mengenai pelajaran pantun. 

Kegiatan inti, guru menyajikan sebuah permasalahan 

kemudian meminta sisea untuk membaca bersama-sama, dimana 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



51 
 

setiap permasalahan yang dimunculkan guru berbeda-beda tiap 

kelompok berdasarkan jenis-jenis pantun. Guru kemudian membagi 

siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dan membagikan lembar 

kerja. Guru memberikan petunjuk dalam berdiskusi. Siswa 

melaksanakan diskusi kelompok kemudian menyampaikan hasil 

diskusi kelompoknya di depan kelas. Setiap kelompok memperagakan 

cara menyampaikan pantun di depan kelas. Siswa dibantu guru 

menyimpulkan kegiatan diskusi kelompok. 

Kegiatan diakhiri dengan guru memberi evaluasi dengan 

membagi lembar soal evaluasi. Sebagai tindak lanjut guru 

menyampaikan pesan kepada siswa agar lebih rajin belajar kemudian 

guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

c) Observasi 

Setelah melaksanakan tindakan, Peneliti mengadakan observasi 

terhadap pelaksanaan pembelajaran siswa melalui pendekatan Model 

PBL pada siklus II. Seperti pada siklus I, peneliti menggunakan Model 

PBL, dengan alat peraga yang bermacam-macam disertai dengan metode 

demonstrasi dan diskusi kelompok kecil dalam observasi ini ditujukkan 

pada kegiatan siswa dalam melaksanakan pembelajaran, aktivitas atau 

partisipasi serta untuk mengetahui hasil belajar siswa. Keseluruhan data 

yang diperoleh dalam kegiatan ini termasuk hasil lembar kerja siswa baik 

kelompok maupun individu. Sebagai bahan atau masukan untuk 

menganalisis perkembangan hasil belajar siswa melalui Metode PBL. 

Selain itu peneliti juga melakukan obervasi terhadap sikap, perilaku 

siswa selama proses pembelajaran serta keterampilan guru dalam 

mengajar dengan Model PBL pada materi pantun untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara pada pelajaran Bahasa Indonesia. 

1) Hasil observasi guru 

Dari hasil observasi dapat dilihat aktivitas guru adalah 

sebagai berikut : 
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a) Guru telah menyiapkan pelajaran dan media dengan baik 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi 

pantun. 

b) Guru sudah melakukan apersepsi dengan baik sehingga perhatian 

siswa terfokus pada materi yang dipelajari. 

c) Guru telah mampu mengelola kelas dengan baik dan 

menciptakan suasana kondusif sehingga siswa dapat 

berkonsentrasi penuh dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

d) Guru lebih merespon pertanyaan dan pendapat siswa. 

e) Guru sudah memberikan penguatan pada siswa sehingga dapat 

memotivasi siswa untuk belajar dan berusaha lebih giat. 

f) Dalam diskusi kelompok, guru sudah baik dalam memberikan 

bimbingan dan petunjuk sehingga siswa dapat melaksanakan 

diskusi kelompok tanpa ada suatu kendala. 

g) Guru telah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat. 

h) Guru sudah dapat mengawasi atau mengalokasikan waktu 

mengajar dengan baik dan sesuai dengan rancana pembelajaran. 

2) Hasil observasi siswa 

Dari data observasi pada siklus II diperoleh data hasil 

belajar afektif siswa sebagai berikut : 

a) Siswa memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh. 

b) Siswa aktif bertanya dan mengemukakan pendapatnya. 

c) Perhatian, minat, dan motivasi terhadap penjelasan guru 

meningkat. 

d) Siswa sudah lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

e) Siswa dapat mengendalikan diri dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan baik. 

f) Kerjasama dalam kelompok meningkat. 

g) Seluruh siswa mengerjakan tugas baik tugas individu atau tugas 
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kelompok. 

Dari data observasi pada siklus II diperoleh data hasil 

belajar psikomotorik siswa sebagai berikut : 

a) Tidak ada siswa yang terlambat masuk kelas. 

b) Menyiapkan kebutuhan belajar tanpa disuruh. 

c) Mau mencatat dan merangkum bahan pelajaran dengan baik dan 

sistematis. 

d) Banyak siswa yang mengangkat tangan mengajukan pertanyaan 

maupun pendapat. 

e) Komunikasi antara siswa dengan guru terjalin. 

 

d) Analisis data Refleksi 

Setelah pelaksanaan siklus II selesai dilakukan, hasil analisis data 

terhadap pelaksanan pembelajaran pantun untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara melalui model PBL pada siklus II, secara umum 

telah menunjukkan perubahan yang signifikan, di mana guru dalam 

melaksanakan pembelajaran semakin luwes dan sabar. Persentasi aktifitas 

atau partisipasi siswa dalam pembelajaran meningkat. Mereka lebih 

banyak memperhatikan dan menjawab pertanyaan guru, lebih berinisiatif 

dan kreatif. Kemampuan dan ketrampilan berbicara dengan pantun yang 

tentunya berpengaruh terhadap kemampuan berbicara pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 

Dari analisis hasil tes pada siklus II diketahui bahwa dari 

penelitian ini pembelajaran dikatakan berhasil apabila partisipasi siswa 

dalam pembelajaran meningkat. Selain itu hasil yang dicapai siswa 

melalui tes akhir pembelajaran mencapai nilai rata-rata kelas di atas 60 

dan prosentase siswa yang memperoleh nilai lebih dari KKM mencapai 

kurang dari 85% ke atas dengan demikian melihat hasil yang diperoleh 

pada masing-masing pertemuan, maka pembelajaran melalui model PBL 

dirasa cukup pada Siklus II. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



54 
 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pada siklus I, dan II dapat dinyatakan 

bahwa pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan model Problem Based Learning 

/ PBL dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas IV SDN 8 Boyolali. 

Setelah dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas menggunakan model 

pembelajaran PBL dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV 

SDN 8 Boyolali didapat diskripsikan data sebagai berikut : 

1. Data Nilai Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV SDN 8 Boyolali Sebelum 

Tindakan 

Analisis data hasil evaluasi dari tes awal sebelum dilakukan tindakan 

diperoleh rata-rata  nilai siswa 48,50, dimana hasil tersebut masih di bawah 

nilai rata-rata KKM yang telah ditetapkan oleh Guru, Kepala Sekolah dan 

Peneliti, yaitu sebesar 60. Sedangkan besarnya prosentase siswa yang 

mencapai ketuntasan sebesar 25% dan sisanya sebesar 75% sebelum 

mencapai kriteria ketuntasan yang diinginkan. Hasil tersebut belum dapat 

memenuhi target yang ingin dicapai yaitu siswa dapat mencapai ketuntasan 

sebesar 75%. Dari hasil analisis tersebut dapat ditaruk kesimpulan bahwa, 

untuk meningkatkan kemampuan berbicara pembelajaran Bahasa Indonesia 

perlu diadakan tindakan lebih lanjut. 
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2. Data Nilai Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV SDN 8 Boyolali pada Siklus 

I 

Pada siklus I setelah diadakan tes kemampuan awal dilanjutkan 

dengan siswa menerima materi pantun menggunakan model dengan mengacu 

pada : 

Kompetensi Dasar : Berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

Intikator : 

1. Membaca bait-bait pantun dengan intonasi yang sesuai / tepat. 

2. Mengidentifikasi ciri-ciri pantun. 

3. Membaca pantun secara berpasangan di depan kelas. 

4. Kemampuan berbicara. 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Melalui demonstrasi siswa dapat mendemonstrasikan pantun secara lisan 

dengan tepat. 

2. Melalui ceramah siswa dapat menyebutkan berbagai macam jenis pantun 

dan ciri pantun. 

3. Melalui penelitian atau identifikasi siswa dapat mengucapkan lafal dan 

intonasi yang tepat dalam berpantun. 

4. Melalui diskusi siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran dan 

mempraktikannya di depan kelas. 

Proses pembelajaran disampaikan dengan strategi dan terencana 

dimuali dari kegiatan awal, inti dan penutup. Kegiatan ini terfokus 

mengaktifkan siswa mulai dari memperhatikan penjelasan, melakukan 

pengamatan untuk memperoleh kesimpulan, mendemonstrasikan, tugas 

kelompok, berdiskusi, tugas individual yang diakhiri dengan LKS. 
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Tabel 5. Data Nilai Pada Tes Akhir Siklus I 

 

NO NAMA SISWA PEROLEHAN NILAI 
TUNTAS (T) / TDK 

TUNTAS (TT) 

1 A 40 TT 

2 B 60 T 

3 C 60 T 

4 D 35 TT 

5 E 65 T 

6 F 60 T 

7 G 50 TT 

8 H 75 T 

9 I 60 T 

10 J 65 T 

11 K 70 T 

12 L 50 TT 

13 M 85 T 

14 N 70 T 

15 O 60 T 

16 P 50 TT 

17 Q 65 T 

18 R 75 T 

19 S 70 T 

20 T 70 T 

JUMLAH 1235  

RATA-RATA 61,75  

 KETERANGAN  PROSENTASI 

 TUNTAS 15 75% 

 TIDAK TUNTAS 5 25% 
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Tabel 6. Frekuensi Data Nilai Tes Akhir Siklus I 

No Rentang Nilai Frekuensi Prosentase 

1 21 – 30 0 0 % 

2 31 – 40 2 10 % 

3 41 – 50 3 15 % 

4 51 – 60 5 25 % 

5 61 – 70 7 35 % 

6 71 – 80 2 10 % 

7 81 – 90 2 5 % 

8 91 – 100 0 0 % 

 JUMLAH 20 100 % 

 

Dari Tabel 6 maka dapat digambarkan pada grafik 5 : 

 

Gambar 5. Grafik Data Nilai Tes Akhir Siklus 1 
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Tabel 7. Perbandingan Hasil Tes Belajar Siswa sebelum dan setelah 

diberikan Tindakan Siklus I 

 

Keterangan Tes Awal Tes Siklus I 

Nilai terendah 30 35 

Nilai tertinggi 80 85 

Rata-rata nilai 48,50 61,75 

Siswa belajar tuntas 25 % 75% 

Dari tabel 7 dapat dilihat pada gambar grafik 6 : 

 

Grafik 6. Grafik Perbandingan Hasil Tes Belajar Siswa sebelum dan setelah 

diberikan Tindakan Siklus I 

 

Dari hasil analisa data perkembangan prestasi belajar siswa pada tes 

siklus I tabel 7 dapat disimpulkan bahwa persentasi hasil tes siswa yang tuntas 

naik pada siklus I, yaitu dari 25% menjadi 75% dari tes awal yang diperoleh siswa 
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pada saat tes awal sebesar 30 dan pada siklus I menjadi 35. Untuk nilai tertinggi 

terdapat kenaikan dari 80 naik menjadi 85 dan nilai rata-rata kelas yang pada tes 

awal sebesar 48,50 naik ada tes siklus I menjadi 61,75 nilai tersebut sudah 

mencapai rata-rata minimum batas ketuntasan siswa yaitu 60. 

3. Data Nilai Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV SDN 8 Boyolali pada Siklus 

II 

Siklus II merupakan lanjutan dari siklus sebelumnya untuk 

memantapkan dan mencapai tujuan penelitian. Pembelajaran yang 

disampaikan tentang pantun dengan indikator menyusun pantun secara 

berkelompok, membuat pantun karya sendiri, mengidentifikasi jenis-jenis 

pantun, menjelaskan isi pantun secara lisan di depan kelas dengan intonasi 

yang tepat. Kegatan belajar disampaikan dengan strategi terencana 

sebagaimana siklus I dan kegiatan pembelajaran dilaksanakan lebih optimal. 

 

Tabel 8. Data Nilai Pada Tes Akhir Siklus II 

 

NO NAMA SISWA PEROLEHAN NILAI 
TUNTAS (T) / TDK 

TUNTAS (TT) 

1 A 70 T 

2 B 80 T 

3 C 75 T 

4 D 70 T 

5 E 80 T 

6 F 85 T 

7 G 70 T 

8 H 90 T 

9 I 82 T 

10 J 80 T 

11 K 85 T 

12 L 78 T 
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13 M 95 T 

14 N 92 T 

 

 

 

 

 

15 O 77 T 

16 P 70 T 

17 Q 78 T 

18 R 90 T 

19 S 87 T 

20 T 90 T 

JUMLAH 1624  

RATA-RATA 81,20  

 KETERANGAN  PROSENTASI 

 TUNTAS 20 100% 

 TIDAK TUNTAS 0 0% 

    

 

Tabel 9. Frekuensi Data Nilai Tes Akhir Siklus II 

No Rentang Nilai Frekuensi Prosentase 

1 21 – 30 0 0 % 

2 31 – 40 0 0 % 

3 41 – 50 0 0 % 

4 51 – 60 0 0 % 

5 61 – 70 4 20 % 

6 71 – 80 7 35 % 

7 81 – 90 7 35% 

8 91 – 100 2 10 % 
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 JUMLAH 20 100 % 

 

 

 

 

 

 

Dari Tabel 9 maka dapat digambarkan pada grafik 7 : 

 

Gambar 7. Grafik Frekuensi Data Nilai Tes Akhir Siklus II 

 

Tabel 10. Perbandingan Hasil Tes Awal Sebelum dilaksanakan tindakan dan 

Tes Akhir Siklus II 

 

Keterangan Tes Awal Tes Siklus I Tes Siklus II 

Nilai terendah 30 35 70 

Nilai tertinggi 80 85 95 

Rata-rata nilai 48,50 61,75 81,20 

Siswa belajar tuntas 25% 75% 100 % 
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Dari tabel 10 dapat dilihat pada gambar grafik 8 : 

 

Grafik 8. Grafik Perbandingan Hasil Tes Awal s/d Tes akhir Siklus II 

 

1) Nilai terendah yang diperoleh siswa pada tes awal 30, pada tes siklus pertama 

35, kemudian meningkat pada tes siklus kedua menjadi 70. 

2) Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada tes awal sebesar 80, pada tes siklus 

pertama 85, kemudian menjadi 95 pada tes siklus kedua. 

3) Nilai rata-rata kelas juga terjadi peningkatan yaitu pada tes awal sebesar 

48,50, tes siklus pertama 61,75, dan pada tes siklus kedua 81,20. 

4) Untuk siswa tuntas belajar (nilai ketuntasan di atas 60) pada tes awal 25%, tes 

siklus pertama 75% dan siklus kedua menjadi 100%. 
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Dari analisis data dan diskusi terhadap pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus II, secara umum telah menunjukkan perubahan yang signifikan. Guru dalam 

melaksanakan pembelajaran semakin sabar dan luwes dengan kekurangan-

kekurangan kecil yang tidak begitu berarti. 

Prosentase kemampuan berbicara pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

siswa meningkat. Hal ini terbukti adanya peningkatan siswa mencetuskan 

pendapat, mengeluarkan pendapat, berinteraksi dengan guru, mampu 

mendemonstrasikan, kerjasama dengan kelompok meningkat, dan menyelesaikan 

soal-soal latihan. Dengan partisipasi siswa yang aktif, sehingga kelas pun menjadi 

lebih hidup dan menyenangkan. Pada akhirnya kemampuan berbicara pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pantun siswa kelas IV SDN 8 

Boyolali meningkat. Berdasarkan peningkatan kemampuan yang telah dicapai 

siswa, maka pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dianggap cukup dan 

diakhiri pada siklus ini. 

Hasil temuan pada saat pelaksanakan tindakan dalam penelitian yang 

menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning / PBL adalah : 

1. Pada tahap orientasi dengan indikator guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran ditemukan siswa lebih memperhatikan dan mengerti 

arah tujuan pembelajaran. 

2. Pada tahap mengorganisasikan siswa untuk belajar dengan indikator 

guru membantu mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan tema atau permasalahan ditemukan bahwa prestasi belajar 

siswa meningkat dibanding sebelumnya. 

3. Pada tahap membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

dengan indikator guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pemecahan 

masalah ditemukan siswa lebih aktiv, kreatif dan semangat dalam 

mengikuti pelajaran. 

4. Pada tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya pada materi 

Pantun pada bidang studi Bahasa Indonesia ditemukan bahwa 

kemampuan berbicara siswa meningkat. 
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5. Pada tahap menganalisis dan mengevaluasi ditemukan bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor.   

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

dalam 2 siklus dengan menerapkan penggunaan model pembelajaran Problem 

Based Learning pada siswa kelas IV SDN 8 Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali tahun pelajaran 2009/2010 dalam kegiatan pembelajaran kemampuan 

berbicara dengan materi pokok pantun, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Melalui model pembelajaran PBL terbukti dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa kelas IV SDN 8 Boyolali tahun pelajaran 2009/2010. Hal ini 

dapat telihat dengan adanya peningkatan rata-rata kelas yang pada tes, awal 

dilakukan sebesar 48,50, siklus 1 sebesar 61,75 dan pada siklus II meningkat 

menjadi 81,20. Sedangkan untuk ketuntasan belajar siswa menurut standar 

KKM yaitu 60, pada tes awal yang baru mencpai 25% dapat meningkat pada 

siklus I menjadi 75%, siklus II mencapai 100%. 

2.  Dengan adanya penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model 

pembelajaran PBL, dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas IV SDN 8 

Boyolali. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotorik yang dialami siswa. Siswa yang semula cenderung 

enggan, malas dan tidak bergairah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih termotivasi dan terfokus dalam kegiatan pembelajaran sebingga 

prestasi belajarnya pun turut meningkat. 
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B. Implikasi 

Penerapan pembelajaran dan prosedur dalam penelitian ini didasarkan 

pada pembelajaran dengan menerapkan model PBL dalam pelaksanaan 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

model siklus. Prosedur penelitiannya terdiri dari 2 siklus. Siklus I dilaksanakan 

pada hari Selasa tanggal 11 Mei 010 dan Sabtu, 15 Mei 2010. Siklus II 

dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Mei 2010 dan Sabtu, 29 Mei 2010. Adapun 

indikatornya adalah : (1) Membaca bait-bait pantun dengan intonasi yang tepat, 

mengidentifikasi ciri-ciri pantun, membaca pantun secara berpasangan di depan 

kelas dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan 

kemampuan berbicara, (2) Menyusun pantun secara berkelompok, membuat 

pantun karya sendiri, mengidentifikasi jenis-jenis pantun, menjelaskan isi pantun, 

secara lisan di depan kelas dengan intonasi yang tepat. Berdasarkan hasil 

penelitian ini dapat dikemukakan implikasi teoritis dan ilmpikasipraktis hasil 

penelitian sebagai berikut : 

1. Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan 

kemampuan berbicara pada pembelajaran Bahasa Indonesia melalui Problem 

Based Learning dapat dipertimbangkan untuk menambah model 

pembelajaran bagi guru dalam memberikan materi pelajaran siswa. 

Hasil penelitian ini memperkuat teori yang menyatakan bahwa 

melalui model PBL dapat menjadi salah satu model pembelajaran Bahasa 

Indonesia kepada siswa karena model PBL melibatkan interaksi antara siswa 

dan lingkungan. Hal ini mengindikasikan kedalaman dan keleluasaan dari 

pemahaman siswa terhadap materi tertentu sebagai hasil dari proses belajar. 

 

2. Implikasi Praktis 

Penelitian telah membuktikan hahwa pembelajaran Bahasa Indonesia 

melalui model PBL dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa 

khususnya pada materi pantun. 
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Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dan 

calon guru untuk meningkatkan keefektifan strategi guru dalam mengajar dan 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehubungan dengan 

keterampilan, prestasi dan hasil belajar siswa yang akan dicapai. Hasil belajar 

siswa dapat ditingkatkan dengan memerankan metode pembelajaran dan 

media yang pas hagi siswa. 

Berdasarkan kriteria temuan dan pembahasan hasil penelitian seperti 

yang diuraikan pada Bab IV, maka penelitian ini dapat digunakan peneliti 

untuk membantu dalam menghadapi permasalahan yang sejenis. Di samping 

itu, perlu penelitian lanjut tentang upaya guru untuk mempertahankan atau 

menjaga dan meningkatkan hasil belajar maupun keterampilan siswa. 

Pembelajaran dengan menggunakan model PBL pada hakikatnya dapat 

digunakan dan dikembangkan oleh guru yang menghadapi permasalahan 

yang sejenis, terutama untuk mengatasi masalah peningkatan keterampilan 

dan prestasi siswa, yang pada umumnya dimiliki oleh sebagian besar siswa. 

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian ini harus diatasi 

semaksimal mungkin. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan model PBL pada kelas 

IV SDN 8 Boyolali tahun ajaran 2009/2010, maka saran-saran yang diberikan 

sebagai sumbangan pemikiran untuk meningkatkan mutu pendidikan pada 

umumnya dan meningkatkan kompetensi peserta didik SDN 8 Boyolali pada 

khususnya sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah 

Membantu penggunaan model PBL dalam rangka meningkatkan kemampuan 

belajar siswa. 

2. Bagi Guru  

a. Untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada pelajaran Bahasa 

Indonesia dalam materi pantun diharapkan menggunakan model PBL, 

karena model PBL melibatkan interaksi siswa dan lingkungan. 
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b. Untuk Guru atau peneliti yang lain apabila menggunakan model 

pembelajaran PBL disarankan ditambah dengan pembelajaran yang riel  

atau nyata dapat juga ditambah dengan metode kontekstual agar lebih 

bermakna. 

c. Untuk memperoleh jawaban yang tepat, sesuai dengan tujuan penelitian 

disarankan untuk menggali pendapat atau tanggapan siswa dengan 

kalimat yang lebih mengarah pada proses pembelajaran dengan model 

PBL. 

d. Adanya tindak lanjut terhadap penggunaan model PBL pada materi 

pantun. 

 

3. Bagi Siswa 

a. Peserta didik hendaknya dapat berperan aktif dengan menyampaikan ide 

atau pemikiran pada proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran 

dapar berjalan dengan lancar sehingga memperoleh hasil belajar yang 

optimal. 

b. Siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya ke dalam kehidupan sehari-

hari. 
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