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ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara siswa pada mata pelajaran bahasa indonesia  kelas V SDN 47 
cakranegara dengan penerapan strategi Gallery Of Learning . PTK ini dilakukan 
dalam dua siklus : siklus I terdiri dari 1 kali pertemuan dan siklus II terdiri dari 1 
kali pertemuan., setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu:  perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan evaluasi, serta refleksi. Data aktifitas guru dan siswa 
di dapat dengan menggunakan lembar observasi aktifitas guru dan lembar 
observasi aktifitas siswa, sedangkan hasil tes keterampilan berbicara siswa 
diperoleh dari tes keterampilan berbicara siswa yang dilakukan pada setiap siklus.. 
Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan pada siklus 1, nilai rata-rata 
keterampilan berbicara yang di peroleh siswa yaitu 74.76 dengan jumlah siswa 
yang tuntas sebanyak 21 orang dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 12 orang  
dengan nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 50. Sehingga persentase ketuntasan 
klasikal yang dicapai pada siklus 1 adalah 63.64%. Hasil refleksi siklus 1 
mengisyaratkan perbaikan tindakan pada siklus berikutnya. Pada siklus II, dari 
analisis data yang dilakukan, jumlah siswa yang tuntas pada siklus II ini yaitu 29 
orang dan siswa yang tidak tuntas 4 orang, dengan nilai tertinggi yang di peroleh 
96 dan nilai terendah 54. Sedangkan nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 81.27 
begitu juga dengan persentase ketuntasan klasikal mencapai 87.88%. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa strategi Gallery Of Learning  dapat meningkatkan  
keterampilan berbicara siswa kelas V SDN 45 cakranegara  Tahun Pelajaran 
2015/2016. 

 

Kata kunci : strategi Gallery Of Learning, keterampilan berbicara. 



 
 

SPEAKING SKILLS ENHANCEMENT STRATEGY THROUGH THE 
IMPLEMENTATION OF GALLERY OF LEARNING GRADE LESSON V 

SDN 47 CAKRANEGARA YEAR 2015/2016 
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Siti Jumaenah, Sudirman, Muhammad Rofii Rifai 
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ABSTRACT 

This classroom action research aims to improve students' speaking skills 
on the subjects of Indonesian class V SDN 47 Cakranegara with the application 
gallery of learning strategies. PTK was conducted in two cycles: the first cycle 
consists of 1 meetings and the second cycle consists of 1 meetings. Each cycle 
consists of four stages: planning, execution, observation and evaluation, and 
reflection. Data activity of teachers and students can use the observation sheet 
activities of teachers and student activity observation sheets, while the students' 
speaking skills test results obtained from test speaking skills of students who 
performed at each cycle .. Based on the analysis that has been done in cycle 1, the 
value of the average speaking skills obtained by the number of students is 74.76 
students who completed at least 21 people and students who did not complete as 
many as 12 people with the highest value and the lowest value of 92 50. Thus, the 
percentage of classical completeness achieved in cycle 1 was 63.64%. Results 1 
cycle reflection suggests improvement measures in the next cycle. In the second 
cycle, from the data analysis, the number of students who completed the second 
cycle of this is 29 people, and students who did not complete four people, with the 
highest values obtained 96 and 54. While the value of the lowest value of the 
average grade increased to 81.27 as well as the percentage of classical 
completeness reached 87.88%. These results indicate that strategy gallery of 
learning can improve students' speaking skills class V SDN 45 Cakranegara in 
academic year 2015/2016. 

  
Keywords: Gallery Of Learning strategies, speaking skills 

 

  



 
 

I. Pendahuluan  

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran ketrampilan 

berbahasa di kelas V Semester Genap SDN 47 Cakanegara, tampak 

pembelajaran tidak berlangsung dengan baik. Guru masih mempraktikan 

pembelajaran konvensional didalam kelas, yaitu pembelajaran yang menitik 

beratkan pada seberapa banyak materi pelajaran yang harus diajarkan 

bukannya seberapa banyak ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh oleh 

siswa. Dengan kata lain, pembelajaran yang dilaksanakan selama ini 

berpusat pada guru dan materi pelajaran, bukannya berpusat pada siswa. Hal 

lain yang terjadi adalah pembelajarannya berlangsung monoton, kelas 

tampak gaduh, tampak siswa bemain sendiri tidak memperhatikan 

penjelasan guru. 

Dampaknya hampir semua siswa masih belum mampu berbicara 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Setelah didalami 

lebih jauh akar masalah yang menjadi penyebab kemampuan berbicara siswa 

rendah, diketahui dikarenakan banyak faktor, antara lain faktor dari guru, 

siswa, dan lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan 

masyarakat. Faktor dari guru ada kecenderungan guru dalam proses belajar 

mengajar (PBM) hanya memberikan keterampilan berbicara secara teoritis 

kurang pada praktik. Kalaupun memberikan kegiatan praktik berbicara 

hanya terpaku pada percakapan yang ada pada buku, guru hanya memberi 

nilai tidak membahas kesalahan yang dilakukan siswa dalam berbicara. 

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap keterampilan berbicara 

siswa dalam Bahasa Indonesia karena siswa terbiasa berbicara dalam bahasa 

daerah. Siswa kurang memiliki kosa kata dalam Bahasa Indonesia, sehingga 

siswa mengalami kesulitan pada saat diminta mengungkapkan ide, gagasan, 

dan pikiran siswa dalam bahasa Indonesia secara lisan (berbicara). Kondisi 

siswa yang demikian dengan model pembelajaran guru yang kurang variatif 

dan inovatif menjadikan proses belajar mengajar keterampilan berbicara 

menjadi beban yang memberatkan bagi siswa sebagai akibatnya 

keterampilan berbicara siswa rendah.  



 
 

Mengatasi masalah hasil belajar keterampilan berbicara siswa yang 

rendah, peneliti akan menerapkan salah satu strategi pembelajaran aktif 

yaitu gallery of learning. Strategi pembelajaran gallery of learning 

merupakan model pembelajaran kelompok yang menjamin setiap anggota 

mendapat kesempatan untuk berkontribusi mengomentari dan mendengar 

pendapat, pandangan, dan pikiran anggota kelompoknya. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

meningkatkan keterampilan berbicara melalui penerapan strategi galery of 

learning siswa kelas V SDN 47 Cakranegara tahun pembelajaran 2016?” 

Rendahnya keterampilan berbicara siswa kelas V SDN 47 

Cakranegara menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian 

melalui penerapan strategi pembelajaran Galery Of Learning akan 

mendorong partisipasi siswa yang dapat mengaktifkan pembelajaran.  

 

II. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan 

Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Keterampilan Berbicara 

a. Tarigan (2013: 16) mengemukakan bahwa berbicara adalah 

kemampuan seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata yang bertujuan untuk mengekspresikan, menyatakan 

serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan orang tersebut. 

Dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu system tanda-

tanda yang dapat didengar dan terlihat. 

b. Sidiarto (dalam Musaba, 2012: 4) bicara merupakan sesuatu yang 

khas pada manusia karena bicara adalah satu satunya sistem 

komunikasi dimana seseorang mengutarakan pendapat dan perasaan 

hati dan mengerti maksud seseorang melalui pendengar. 

Kemampuan berbicara seseorang tentu tidak sekedar mampu 

mengemukakan apa yang ingin disampaikannya kepada pendengar 

atau lawan bicaranya, tetapi juga harus dapat menelaah dan 



 
 

memastikan bahwa apa yang disampaikannya itu dapat diterima 

dengan tepat oleh pendengar atau lawan bicaranya. 

2. Strategi Gallery Of Learning 

a. Strategi merupakan kumpulan sejumlah metode/cara/pola dalam 

mencapai atau melaksanakan sesuatu dalam mengerjakan sesuatu 

(Djahiri, 1985: 28). 

b. Strategi pembelajaran gallery of learning adalah salah satu model 

pembelajaran aktif. Pengertian strategi pembelajaran aktif adalah 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

belajar mengajar. Silberman (2013: 9) mengemukakan bahwa, agar 

belajar menjadi aktif, siswa harus mengerjakan banyak sekali tugas. 

Mereka harus menggunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan 

masalah, dan menrapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif 

harus gesit, menyenangkan, bersemangat dan penuh gairah. Siswa 

bahkan sering meninggalkan tempat duduk mereka, bergerak leluasa 

dan berfikir keras (moving about and thingking alound) 

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Desi Dwi Rusmanto (2011) dengan penelitiannya yang berjudul 

“Efektifitas Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Model Galeri 

Belajar Terhadap Partisipasi Dan Prestasi Belajar Ipa Biologi Pada 

Materi Sistem Pencernaan Makanan Siswa Mtsn Sumberagung Jetis 

Bantul Yogyakarta”. 

2. Lia Pamungkas Sari (2014) dengan penelitiannya yang berjudul 

“Implementasi Model Pembelajaran Gallery Of Learning Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Dan Rasa Ingin Tahu Peserta 

Didik Kelas X Ma Ibnul Qoyyim Putri Pada Pembelajaran Kimia”. 

 

 



 
 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari Rendahnya  hasil 

belajar Bahasa Indonesia siswa terutama pada keterampilan berbicara 

diketahui dikarenakan banyak faktor, antara lain faktor dari guru, siswa, dan 

lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. 

Faktor dari guru ada kecenderungan guru dalam proses belajar mengajar 

(PBM) hanya memberikan keterampilan berbicara secara teoritis kurang 

pada praktik. Kalaupun memberikan kegiatan praktik berbicara hanya 

terpaku pada percakapan yang ada pada buku, guru hanya memberi nilai 

tidak membahas kesalahan yang dilakukan siswa dalam berbicara. Faktor 

lingkungan sangat berpengaruh terhadap keterampilan berbicara siswa 

dalam Bahasa Indonesia karena siswa terbiasa berbicara dalam bahasa 

daerah. Siswa kurang memiliki kosa kata dalam Bahasa Indonesia, sehingga 

siswa mengalami kesulitan pada saat diminta mengungkapkan ide, gagasan, 

dan pikiran siswa dalam bahasa Indonesia secara lisan (berbicara).  

Oleh karena itu, penerapan strategi, model atau metode pembelajaran 

yang tepat sangat penting untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. 

Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam mengatasi masalah kesulitan 

dalam berbicara ini adalah Gallery Of Learning.  Gallery of learning 

merupakan salah satu model pembelajan aktif  yang dapat membuat siswa 

tidak hanya duduk diam melihat dan mendengarkan gurunya di depan kelas, 

tetapi siswa juga ikut aktif dan dituntut untuk mampu memberi komentar 

dan pendapat tentang hasil pekerjaan dari kelompok lain.  

 



 
 

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir di atas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: “jika strategi pembelajaran Gallery Of 

Learning diterapkan secara optimal maka dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara pada siswa kelas V Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

 
III. Pelaksanaan Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN 47 Cakranegara pada 

kelas V. Penelitian telah dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2015/2016. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan proposal dimulai bulan November 2015 sanpai Maret 2016 

b. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2016 

c. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016 

d. Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2016 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 47 Cakranegara 

yang berjumlah 33 siswa terdiri dari 11 perempuan dan 22 laki-laki. Adapun 

yang bertindak sebagai observer adalah Wiwik Apriyanti S,Pd. guru kelas V 

SDN 47 Cakranegara yang mengobservasi aktivitas guru dan aktivitas siswa 

dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran 

Gallery Of Learning. Sementara pembelajaran dalam hal ini dilakukan oleh 

peneliti. 

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya 

faktor guru, yang diteliti adalah kemampuan guru dalam menerapkan 

strategi  Gallery Of Learning pada materi Peristiwa Sekitar dan faktor siswa, 

yang diteliti adalah keterampilan berbicara siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan penerapan strategi Gallery Of 

Learning. 

 



 
 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel harapan yaitu: 

keterampilan berbicar dan variabel tindakan yaitu strategi Gallery Of 

Learning. Definisi operasional keterampilan berbicara adalah  kemampuan 

mengkomunikasikan materi-materi pokok yang sudah ditempelkan 

masing-masing kelompok pada dinding kelas. Kemampuan-kemampuan 

tersebut mencakup tekanan dalam berbicara, kosa kata, struktur kalimat, 

ucapan, keberanian dan kelancaran. Definisi operasional strategi gallery of 

learning adalah pembelajaran yang mengelompokkan siswa menjadi 

kelompok-kelompok kecil (dua hingga 4 orang) kemudian masing-masing 

kelompok mendiskusikan dan mengidentifikasi hal-hal yang terjadi di 

lingkungan sekitar siswa. Hasil diskusi itu kemudian di tulis pada selembar 

kertas karton berwarna untuk selanjutnya ditempel di dinding kelas. Siwa 

diminta untuk mengkomunikasikan materi yang sudah tertempel tersebut. 

Jenis tindakan ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus 

terdiri dari 4 tahap yaitu: Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap 

observasi, tahap evaluasi dan refleksi. Setiap siklus terdiri dari 1 kali 

pertemuan dengan alokasi waktu yang sama yaitu 3 x 35 menit untuk setiap 

pertemuan. 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah: 1) data 

aktivitas guru dalam mempraktekkan langkah-langkah pembelajaran Gallery 

Of Learning, 2) aktivitas siswa, dan 3) data keterampilan berbicara. Masing-

masing kelompok data dikumpulkan melalui lembar observasi. Dengan 

demikian, dalam penelitian ini nantinnya akan terdapat tiga jenis observasi 

seperti yang disebut diatas, yakni: 1) instrumen observasi aktivitas guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran, 2) instrumen observasi aktivitas 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan yang ke 3) lembar 

observasi keterampilan berbicara. 



 
 

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrumen non-test, hal tersebut dikarenakan variabel terikat yang berupa 

keterampilan berbicara tidak dapat diuji secara tertulis. Adapun penjelasan 

mengenai instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Tes Berbicara 

Yang menjadi dasar atau acuan dalam pemberian skor dalam 

penilaian keterampilan berbicara siwa meliputi 6 (enam) aspek. Yaitu: 

a) Tekanan, b) kosa kata, c) Struktur Kalimat, d) Keberanian, e) 

Kelancaran dam f) ucapan. Setiap aspek memiliki 4 skor maksimal. 

2. Lembar observasi 

Lembar observasi merupakan lembar yang berisi daftar aspek-

aspek pokok mengenai pengamatan terhadap proses pembelajaran yang 

meliputi aktivitas siswa, dan guru. Selain itu, lembar observasi ini juga 

digunakan untuk mengukur apakah pembelajaran yang dilakukan telah 

sesuai dengan tahapan-tahapan pada pembelajaran yang menggunakan 

model Gallery Of Learning.  

a) Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran digunakan lembar observasi yang masing-masing 

memuat 9 deskriptor. 

b) Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Untuk mengetahui aktivitas mengajar siswa selama proses 

pembelajaran digunakan lembar observasi yang masing-masing 

memuat 9 deskriptor. 



 
 

Teknik Analisis Data yang dipergunakan adalah sebagai berikut: 

a) Ketuntasan Individual 

Pada acuan skor ini menggunakan sumber dari (Nurkancana, dkk., 

1990: 99). Rumus yang digunakan untuk menghitung ketuntasan 

individual adalah sebagai berikut: 

 

 

b) Mencari Nilai Rata-Rata Kelas 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan sumber dari (Sugiyono, 

2014: 49) rumus mencari nilai rata-rata siswa sebagai berikut: 

Keterangan: 

Me = Mean (rata-rata) 

Σ	x = Jumlah seluruh skor 

N = Jumlah individu 

c) Ketuntasan Klasikal 

Menentukan hasil belajar siswa dilakukan secara klasikal yang 

ditentukan melalui rumus: 

퐾퐵 = 	푥 100%  Keterangan:  

KB = Ketuntasan belajar 

p = Banyak siswa yang memperoleh nilai ≥ 
73 

Nilai  =  x 100 
 

Me =  



 
 

n = Banyak seluruh siswa yang mengikuti 
tes 

Jika KB ≥ 85% maka belajar dikatakan tuntas secara klasikal dan jika KB 

≤ 85% maka belajar dikatakan tidak tuntas. 

d) Data Aktivitas Guru dan Siswa 

Presentasi ketercapaian aktivitas guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran dengan penerapan model Galleri Of Learning di ukur 

dengan rumus: 

P =  x 100%  Keterangan: P = persentil 

X = skor yang dicapai 

SMi = skor maksimal ideal 

 

Tabel 3.3 Kategori Tingkat Ketercapaian Tindakan Guru 

Tingkat Penguasaan Kategori 

85% - 100% Sangat Baik 

75% - 84% Baik 

65% - 74% Cukup Baik 

55% - 64% Kurang Baik 

0 – 54% Sangat Kurang Baik 

 

 

 



 
 

Tabel 3.4 Kategori Tingkat Ketercapaian Tindakan Siswa 

Tingkat Penguasaan Kategori 

85% - 100% Sangat Aktif 

75% - 84% Aktif 

65% - 74% Cukup Aktif 

55% - 64% Kurang Aktif 

0 – 54% Sangat Kurang Aktif 

 

Jika deskripsi-deskripsi yang dilakukan masih kurang sesuai maka 

akan diperbaiki dan ditingkatkan pada pertemuan siklus berikutnya. 

 
Indikator keberhasilan penelitian ini adalah meningkatnya aktivitas 

belajar siswa, aktivitas mengajar guru serta hasil belajar pada siswa kelas V 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Aktivitas belajar siswa minimal berkategori sebagian besar aktif, 

(dikatakan aktif apabila aktivitas belajar siswa mencapai tingkat 

penguasaan 75% - 84%) 

2. Aktivitas mengajar guru minimal berkategori baik, (dikatakan baik apabila 

aktivitas mengajar guru mencapai interval skor 75% - 84%. 

3. Adanya peningkatan persentase ketuntasan belajar (ketuntasan klasikal) 

minimal hasil belajar klasikal siswa mencapai 85%. 

 

 

 

 



 
 

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai beirkut: 

1. Siklus I 

a. Jumlah nilai aktivitas siswa sebesar 69.44 dengan kategori cukup 

aktif. 

b. Jumlah nilai aktivitas guru sebesar 75 dengan kategori baik. 

c. Ketuntasan klasikal hasil keterampilan berbicara siswa yang 

diperoleh yaitu sebesar 63.64% dari 33 siswa. Siswa yang tuntas 

sebanyak 21 siswa, 12 siswa tidak tuntas. Hasil tersebut kurang 

dari target KKM yang ditentukan yaitu ≥75 dengan ketuntasan 

klasikal 85%. 

d. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus II. 

 

2. Siklus II 

a. Jumlah nilai aktivitas siswa sebesar 80.55 dengan kategori aktif. 

b. Jumlah nilai aktivitas guru sebesar 88.88 dengan kategori sangat 

baik. 

c. Ketuntasan klasikal hasil keterampilan berbicara siswa yang 

diperoleh yaitu sebesar 87.88% dari 33 siswa. Siswa yang tuntas 

sebanyak 29 orang dan siswa yang tidak tutas sebanyak 4 orang. 

d. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil dari siklus I 

ke siklus II serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh 

karena itu, penelitian dihentikan pada siklus II. 

Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil 

observasi aktivitas siswa, aktivitas guru dan hasil tes keterampilan berbicara 

siswa pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada table dibawah ini. 

 



 
 

Ringkasan Analisis Data Hasil Evaluasi dan Hasil Observasi dengan 
Penerapan strategi Gallery Of Learning pada Siklus I dan II 
 

Siklus 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Ketuntasan Belajar 
Siswa 

Skor Kategori Skor Kategori Nilai 
rata-rata 

Ketuntasan 
Klasikal 

I 27 Baik 25 Cukup 
Aktif 

74.76 63.64% 

II 32 Sangat 
Baik 

29 Aktif 81.27 87.88% 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hasil skor aktivitas siswa 

dari siklus I sebesar 25 dengan nilai 69.44 yang berkategori cukup aktif 

diperoleh dari jumlah indikator meningkat menjadi 29 pada siklus II dengan 

jumlah nilai 80.55 yang berkategori aktif. Hasil perolehan skor aktivitas 

guru pada siklus I sebesar 27 dengan nilai 75 berkategori baik meningkat 

menjadi 87.88 dengan jumlah skor 32 yang berkategori sangat baik. 

Sedangkan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh yaitu 

63.64% pada siklus I meningkat menjadi 87.88% pada siklus II. Jadi, 

peningkatan ketuntasan klasikal dari siklus I ke siklus II sebesar 24.24%. 

Sehingga, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran Gallery Of Learning efektif untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa. 

 

V. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas V 

SDN 47 Cakranegara tahun pelajaran 2015/2016, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam aspek berbicara 

melalui penerapan strategi Gallery Of Learning terbukti dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa kelas V SDN 47 Cakranegara tahun pelajaran 

2015/2016. Pada siklus I rata-rata nilai siswa rata-rata 74.76 dengan 

presentase ketuntasan klasikal 63.64% dan pada siklus II rata-rata siswa 



 
 

meningkat sebesar 6.51 menjadi 81.27 dengan presentase ketuntasan 

klasikal mencapai 87.88% yang meningkat sebesar 24,24%. 

Penerapan strategi Gallery Of Learning juga dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru dalam proses 

pembelajaran. Aktivitas belajar siswa pada siklus I menunjukkan kategori 

cukup aktif dengan skor 25 dari skor maksimal 36, sedangkan pada siklus II 

skornya meningkat menjadi 29 dari skor maksimal 36 yang menunjukkan 

kategori aktif. Aktivitas mengajar guru pada siklus I menunjukkan.kategori 

baik dengan skor 27 dari skor maksimal 36 dan meningkat pula pada siklus 

II dengan jumlah skor 32 dari skor maksimal 36 yang menunjukkan kategori 

sangat baik. 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan 

dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, Siswa diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan dalam 

berbicara bahasa Indonesia baik dilingkungan sekolah maupun luar 

sekolah. 

2. Bagi guru, Guru hendaknya menggunakan strategi Gallery Of Learning 

untuk melatih keterampilan berbicara siswa, karena strategi Gallery Of 

Learning dapat menarik perhatian siswa dan menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan sehingga siswa lebih cepat menangkap materi 

plajaran dan juga siswa dituntut untuk mengkomunikasikan materi yang 

sudah dipelajari. 

3. Bagi sekolah, Sekolah hendaknya memberikan arahan bagi guru agar 

menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang tepat dalam poses 



 
 

pembelajaran supaya suasana tidak monoton dan membosankan, seperti 

salah satunya strategi Gallery Of Learning.  
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