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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Keterampilan berbahasa terdiri dari keterampilan berbahasa tulis dan 

keterampilan berbahasa lisan. Klasifikasi seperti ini, dibuat berdasarkan 

penggunaan media berseri. Implikasinya, pembelajaran berbahasa di SD harus 

difokuskan pada kemampuan siswa memahami dan menggunakan bahasa 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Pembelajaran keterampilan berbahasa tidak boleh ditafsirkan sebagai 

mengajarkan memahami dan menggunakan bahasa, tetapi harus dipahami 

sebagai mengajak siswa berlatih memahami dan menggunakan bahasa 

terutama di SD. Dengan pemahaman seperti ini, guru akan terdorong untuk 

merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran membaca, menulis, 

menyimak dan berbicara dengan lebih bervariasi lagi sehingga pengalaman 

belajar dari kegiatan pembelajaran ini tambah bermakna bagi siswa.  

Berbicara sering dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi 

kontrol sosial karena berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang 

memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, dan linguistik secara 

luas. Banyaknya faktor yang terlihat didalamnya, menyebabkan orang 

beranggapan bahwa berbicara merupakan kegiatan ynag kompleks. Faktor-

faktor tersebut merupakan indikator keberhasilan berbicara sehingga harus 

diperhatikan pada saat kita menentukan mampu tidaknya seseorang berbicara. 

Jadi, tingkat kemampuan berbicara seseorang atau siswa tidak hanya 

ditentukan dengan mengukur penguasaan faktor linguistik saja atau faktor 

psikologis saja, tetapi dengan mengukur penguasaan semua faktor tersebut 

secara menyeluruh. 

Tujuan utama pembelajaran berbicara di SD adalah melatih siswa dapat 

berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, guru dapat menggunakan bahan pembelajaran membaca atau 

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

menceritakan pengalaman yang mengesankan, menceritakan kembali cerita 
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yang pernah dibaca atau di dengar, mengungkapkan pengalaman pribadi, 

bertanya jawab berdasarkan bacaan, bermain peran, berpidato.  

Di SDN Kedungdadi II tempat dilakukannya penelitian ini, siswa kelas 

III masih banyak yang belum menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Mereka umumnya masih 

menggunakan bahasa daerah mereka yaitu bahasa Jawa meski sudah berulang 

kali diingatkan oleh para guru agar para siswa menggunakan bahasa Indonesia 

saat berbicara di kelas.  

Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia aspek berbicara, sebagian 

besar dari siswa kelas III SDN Kedungdadi II masih mengalami kesulitan saat 

diminta bercerita di depan kelas dengan menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. Dari 18 siswa kelas III hanya 7 anak atau 38,9% saja yang bisa 

bercerita dengan cukup baik dan lancar dengan menggunakan bahasa 

Indonesia. Selebihnya masih menggunakan bahasa campuran antara bahasa 

Indonesia dan bahasa daerah mereka sehari-hari yaitu bahasa Jawa. 

Berdasarkan kenyataan tersebut peneliti merasa perlu mencari solusi 

guna mengatasi permasalahan yang ada pada siswa kelas III SDN Kedungdadi 

II kecamatan Sugio yang tidak lain adalah tempat peneliti mengajar. Pola 

pembelajaran yang peneliti asumsikan menjadi jalan pemecahannya adalah 

pembelajaran bercerita menggunakan alat bantu berupa gambar-gambar seri. 

Hal ini dengan harapan tingkat efektivitas dan efisiensi belajar bahasa 

Indonesia pada kelas III yang mengarah pada pengunaan bahasa Indonesia 

dapat mencapai ketuntasan sehingga hasil pembelajaran bahasa Indonesia 

dapat meningkat. 

Yuyun Yunara (2011) melakukan penelitian tindakan kelas terhadap 

siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama 2 Pontianak yang 

bertujuan untuk mengetahui penggunaan media gambar berseri pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia dapat meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran tentang berbicara 

menggunakan media gambar berseri dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama 2 Pontianak. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Haryanti (2007) dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama dengan 

Teknik Gambar Berseri pada Siswa Kelas VIII  SMP Muhamadiyah Tersono 

Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan siswa 

dalam berbicara meningkat setelah diterapkan teknik gambar berseri. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil penelitian pratindakan 61,7. Siklus I menunjukkan 

bahwa hasil berbicara meningkat menjadi 6,73 pada siklus II rata-rata skor 

meningkat menjadi 70,1. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan media gambar berseri 

dalam mengatasi permasalahan yang timbul dengan tujuan untuk membuat 

kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa, juga 

mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran empat keterampilan 

berbahasa, mengakui dan menghargai saling ketergantungan bahasa. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengajukan judul PTK 

“Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Aspek Berbicara Melalui Media 

Gambar Berseri Pada Siswa Kelas III SDN Kedungdadi II Kecamatan Sugio 

Lamongan.”  
 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada 

penelitian ini, adalah: 

1. Bagaimanakah prosedur penggunaan media gambar berseri pada 

pembelajaran bahasa Indonesia aspek berbicara pada kelas III  SDN 

Kedungdadi II? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia aspek berbicara 

menggunakan media gambar berseri pada siswa kelas III  SDN 

Kedungdadi II? 
 
 

C. Tujuan Penelitian 

Melalui kegiatan penelitian ini peneliti mempunyai beberapa tujuan 

dalam peningkatan hasil belajar siswa, diantaranya : 

1. Mendeskripsikan penggunaan media berseri dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia aspek berbicara untuk meningkatkan kemampuan bercerita 

siswa dalam bahasa Indonesia 
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2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar  siswa kelas III SDN 

Kedungdadi II dalam aspek berbicara menggunakan bahasa Indonesia 

melalui media berseri. 

 

D. Hipotesis 

Jika media gambar berseri digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia maka dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia dalam 

aspek berbicara pada siswa kelas III SDN Kedungdadi II  

E.   Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Bagi Guru 

a. Memberikan sumbangan pengetahuan pada guru lain tentang penelitian 

tindakan kelas. 

b. Meningkatkan penggunaan metode pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan 

2. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti proses belajar 

mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. 

b. Meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

khususnya aspek berbicara. 

3. Bagi Sekolah 

a. Membantu sekolah untuk berkembang dengan adanya peningkatan 

atau kemajuan pada guru dan pendidikan di sekolah. 

b. Dengan terbiasanya para guru mengadakan perbaikan, maka berbagai 

teknik pembelajaran dapat dihasilkan dari sekolah ini untuk 

disebarluaskan kepada sekolah yang lain. 

 

F.  Definisi Istilah 

1. Media Gambar Berseri 

Media gambar berseri merupakan suatu media visual yang berisi yakni 

urutan gambar, antara gambar satu dengan yang lain saling berhubungan 

dan menyatakan suatu peristiwa. Media ini digunakan untuk merangsang 

daya pikir siswa agar mampu menuangkan ide, gagasan. 
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Gambar berseri adalah rangkaian gambar yang terdiri atas dua gambar atau 

lebih yang merupakan satu kesatuan cerita. 

2. Bercerita 

a. Tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, 

kejadian, dan sebaginya 

b. Lakon yang diwujudkan atau dipertunjukkan dan digambar hidup seperti 

sandiwara, wayang, dan sebagainya 

 

3.Hasil belajar adalah : 

Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri individu yang 

belajar, bukan saja perubahan yang mengenai pengetahuan, tetapi juga 

kemampuan untuk membentuk kecakapan dalam bersikap. Hasil belajar 

merupakan hasil yang dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran dalam 

waktu tertentu yang diukur dengan menggunakan alat evaluasi tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


