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ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di kelas V SDN 43
Ampenan diketahui bahwa permasalahn yang terjadi di kelas V SDN 43
Ampenan adalah rendahnya keterampilan berbicara siswa pada pelajaran
Bahasa Indonesia di kelas V SDN 43 Ampenan. Dalam proses pembelajaran
siswa lebih sering menggunakan bahasa daerahnya (sasak), guru lebih banyak
menggunakan metode ceramah pada saat mengajar, dan guru kurang inovatif
dan kreatif dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran. Hal ini
menyebabkan siswa menjadi pasif dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan
pembelajaran. Sehingga diperlukan starategi pembelajaran yang tepat agar
dapat meningkatkan keaktifan dan keterampilan siswa. Penelitian ini dilakukan
agar terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar (keterampilan berbicara)
siswa kelas V SDN 43 Ampenan pada amata pelajaran Bahasa Indonesia
menggunakan metode paired story telling. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini
dilakukan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan dan
dilakukan evaluasi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 43
Ampenan yang berjumlah 36 orang yang teridiri dari 18 siswa laki-laki dan 18
siswa perempuan. Hasil penelitian diperoleh skor aktivitas guru siklus I 36,
siklus II 55. Skor aktivitas siswa siklus I 34, siklus II 53. Presentase ketuntasan
klasikal siklus I 63,89%, siklus II 88,89 %.  Berdasarkan hasil analisis data dari
penelitian ini, terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II sehingga dapat
disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode paired story telling dalam
proses pembelajaran dapat terjadi peningkatan keterampilan berbicara siswa
kelas V SDN 43 Ampenan tahun ajaran 2016/2017.

Kata Kunci: Metode Paired Story Telling, Keterampilan Berbicara.
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ABSTRACT

Based on the results of observations and interviews in the class V
SDN 43 Ampenan was known that the problems which occur in the class V
SDN 43 Ampenan is the low skills of students speaking in Bahasa Indonesia in
grade V SDN 43 Ampenan. In the learning process students tend to use the first
language (sasak), teachers mostly used speech methods when teaching, and
teachers were less innovative and creative in choosing and using learning
methods. This causes students to become passive and less participate in
learning activities. So that it needs the right learning strategy in order to
increase students' activeness and students skill. This research was conducted in
order to increase students' activity and result of learning (speaking skill)
student of grade V of SDN 43 Ampenan at Indonesian lesson using paired
story telling method. Classroom Action Research (CAR) was conducted in 2
cycles, each cycle consists of 2 meetings and evaluated. The subjects of this
study were the students of grade V SDN 43 Ampenan which amounted to 36
people consisting of 18 male students and 18 female students. The results of
this study was obtained that the teacher activity score cycle I 36, cycle II 55.
Score of student activity cycle I 34, cycle II 53. Percentage of classical
completeness cycle I 63,89%, cycle II 88.89%. Based on the results of data
analysis of this study, there was an increasing from cycle I to cycle II so that it
can be concluded that by using the method of paired story telling in the
learning process can improve speaking skills of grade V SDN 43 Ampenan
academic year 2016/2017

Key Words: Method Paired Story Telling, Speaking  Skill
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A. Pendahuluan
Bahasa merupakan sarana yang efektif untuk menjalin komunikasi

sosial. Tanpa bahasa, komunikasi tidak dapat dilakukan dengan baik dan
interaksi sosial pun tidak akan pernah terjadi. Karena tanpa bahasa, siapa
pun tidak akan dapat mengekspresikan diri untuk menyampaiakan kepada
orang lain. Pada hakekatnya, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi.
Oleh sebab itu, pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah
diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi dalam
Bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan.

Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang porsi
pemakaiannya lebih banyak dibandingkan jenis keterampilan yang lain
selain menyimak. Sebagian besar aktivitas kehidupan manusia dilalui
dengan berbicara. Interaksi antarmanusia karena konsekuensi
keberadaannya sebagai makhluk sosial cenderung dilakukan melalui
berbicara dan menyimak. Hal ini menunjukkan bahwa berbicara
merupakan keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Berbicara sangat dibutuhkan dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

Sekolah Dasar merupakan waktu yang tepat untuk melatih
keterampilan siswa sebagai bekal untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih
tinggi, seperti keterampilan berbicara, sudah semestinya peserta didik
harus diberikan pengetahuan dan pelatihan sehingga peserta didik bisa
terlatih dan terbiasa menghadapi susasana berbicara di depan banyak
orang.

Kentalnya budaya dan kebiasaan siswa dalam mengguanakan
bahasa daerah merupakan salah satu masalah yang terjadi pada proses
pembelajaran keterampilan berbicara Bahasa Indonesia kebanyakan orang,
masalah ini juga terjadi pada siswa kelas V SDN 43 Ampenan. Pada saat
proses pembelajaran Bahasa Indonesia siswa lebih banyak menggunakan
bahasa daerah (sasak) pada saat diskusi dengan temannya, memberikan
pendapat, gagasan, dan sanggahan pada saat diskusi. Dikarenakan
minimya kesempatan dan arahan guru untuk melatih keterampilan
berbicara siswa.

Berdasarkan  hasil observasi yang dilakukan pada hari Senin 28
November 2016 di SDN 43 Ampenan dalam mata pelajaran Bahasa
Indonesia, dapat diketahui bahwa rendahnya keterampilan berbicara siswa
kelas V SDN 43 Ampenan disebabkan oleh beberapa permasalahan baik
dari segi guru maupun siswa, yaitu: (1) siswa masih dominan
menggunakan bahasa daerah (Sasak) pada saat proses pembelajaran
diakibatkan kebiasaan siswa menggunakan bahasa sasak sebgai bahasa
sehari-hari di lingkungan rumah maupun sekolah, serta interaksi antara
siswa dengan guru selama proses pembelajaran sangat minim, (2) Siswa
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masih merasa takut dan malu untuk berbicara di depan kelas ketika guru
menugaskan untuk tampil berbicara di depan teman-temannya, (3) Siswa
masih kurang terampil berbicara, sebagai akibat kurangnya latihan
berbicara, sehingga siswa kurang mampu dalam mengembangkan sebuah
gagasan, (4) guru kelas V kurang menggunakan metode variatif, sehingga
siswa menjadi kurang aktif, (5) guru lebih banyak menggunakan teknik
ceramah pada proses pembelajaran. Teknik ceramah yang dimaksud ialah
ceramah yang hanya mencakup pemilihan, penyusunan, dan penyajian
bahan, yang disampaikan melalui suara untuk diharapkan dapat dipahami
oleh siswa. Sehingga siswa kurang diberikan kesempatan untuk berbicara,
dan (6) Guru kurang inovatif dan kreatif dalam mengembangkan metode
pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan metode pembelajaran yang
digunakan pada saat proses pembelajaran dan dapat dilihat dari rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang digunakan oleh guru kurang
bervariasi. Sehingga, kegiatan pembelajaran yang seperti ini akan
membuat siswa menjadi pasif dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan
pembelajaran.

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan wali kelas V SDN 43
Ampenan pada hari Senin 28 November 2016  di SDN 43 Ampenan dalam
mata pelajaran Bahasa Indonesia, teramati bahwa siswa kurang menguasai
salah satu aspek berbahasa, yaitu keterampilan berbicara siswa masih
sangat minim. Hal ini karena siswa masih belum berani untuk tampil
berbicara pada saat proses pembelajaran.

Dari hasil ulangan harian mata pelajaran Bahasa Indonesia pada
aspek keterampilan berbicara siswa kelas V SDN 43 Ampenan yang
menunjukkan bahwa siswa kelas V tahun pelajaran 2016/2017 belum
mampu menguasai aspek keterampilan berbicara. Hal ini dapat dilihat dari
hasil Ulangan harian siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam
apek keterampilan berbicara siswa dengan nilai rata-rata adalah 69,2.
Adapun siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM atau ≥ 75 hanya 16
orang siswa dari jumlah keseluruhan siswa yaitu 36 orang. Menunjukkan
bahwa persentase klasikal sebesar 44,4% masih jauh dari standar
presentase ketuntasan klasikal yang ditetapkan yaitu sebesar 85%.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki sebuah gagasan atau
ide berupa metode pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara
interaktif dalam proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode
Paired Story Telling. Adapun alasan pemilihan metode ini adalah dengan
pertimbangan bahwa metode ini lebih banyak mengaktifkan siswa  pada
saat proses pembelajaran terutama dalam keterampilan berbicara. Oleh
karena itu, peneliti berkeyakinan untuk melakukan penelitian dengan
menggunakan metode pembelajaran Kooperatif tipe Paired Story Telling
sebagai upaya meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas V SDN
43 Ampenan.
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B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan

Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Hakikat Keterampilan Berbicara

Bebicara merupakan suatau kegiatan manusia dalam
berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lisan untuk mencapai
tujuan atau maksud yang diinginkan.

Keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan dalam saling
bertukar pendapat, gagasan, perasaan, dan keinginan dengan bantuan
lambang-lambang yang disebut kata-kata, sehingga berbicara
merupakan alat komunikasi yang alami antara anggota masyarakat
untuk mengungkapkan pikiran dan sebagai sebuah bentuk tingkah laku
sosial.

2. Metode Paired Story Telling
Paired Storry Telling adalah salah satu metode pembelajaran

kooperatif yang artinya bercerita berpasangan, dimana lebih
menekankan pada pelatihan keterampilan berbicara siswa guna
diperoleh suatu keterampilan berbicara Bahasa Indonesia yang baik
dan benar.

Menurut Lie (dalam Huda, 2014: 151) Paired Story Telling
merupakan bagian dari metode pembelajaran kooperatif. Metode
mengajar Bercerita Berpasangan (Paired Story Telling) dikembangkan
sebagai pendekatan interaktif antara siswa, pengajar, dan materi
pelajaran.

Peneletian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang

dilakukan oleh :

1. Lusyani (Skripsi: 2011) yang berjudul “Penggunaan Teknik Paired
Sory Telling untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas
IV SDN 25 Mataram Tahun Pelajaran 2010/2011”.

2. Muttaqien (Skripsi: 2015) dalam penelitiannya yang berjudul
“Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Penerapan Metode
Show and Tell (Memperlihatkan dan Bercerita) Siswa Kelas III SDN 1
Tepas Tahun Pelajaran 2014/2015”.

3. Masnah (Skripsi:2 012) dengan penelitian yang berjudul “Penggunaan
Metode Bercerita Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Pada
Siswa Kelas III SDN Loang Maka Kecamatan Janaparia Tahun Ajaran
2011/2012”.
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Penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) berdasarkan masalah yang sudah ada di SDN 43 Ampenan. Adapun
masalah tersebut berasal baik dari pihak guru maupun  siswa.

Salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk melatih dan
mengembangkan keterampilan berbicara yaitu melalui penggunaan metode
paired story telling.

Adapun kelebihan dari metode paired story telling yaitu siswa akan
termotivasi dan bekerjasama untuk tampil bercerita, dalam kelompok
tersebut, mereka harus bekerjasama untuk mendapatkan nilai yang terbaik,
siswa yang memiliki kemampuan lebih dalam bercerita akan memotivasi
siswa lain yang kurang terampil berbicara di depan kelas,  meningkatkan
partispasi siswa dalam proses pembelajaran, setiap siswa memiliki
kesempatan yang lebih banyak untuk berkontribusi dalam kelompoknya,
interaksi dalam kelompok mudah dilakukan, pembentukan kelompok
menjadi lebih cepat dan mudah, dapat diterapkan untuk semua tingkatan
kelas.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah jika penggunaan metode paired
story telling digunakan secara optimal, maka keterampilan berbicara siswa
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SDN 43 Ampenan Tahun
Pelajaran 2016/2017 dapat meningkat.

C. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SDN 43 Ampenan, Kelas V tahun

pelajaran 2016/2017. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu pada semester
genap tahun pelajaran 2016/2017.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas V SDN
43Ampenan tahun pelajaran 2016/20167, yang berjumlah 36 orang siswa-
siswi, yang terdiri dari 18 orang siswa laki-laki dan 18 orang siswi.
Adapun observer dalam penelitian ini adalah guru kelas V SDN
43Ampenan yaitu Sayuti, S.Pd.

Faktor-faktor yang menjadi fokus penelitian ini diantaranya adalah
faktor guru, yakni aktivitas guru selama proses pembelajaran berlangsung
dengan menggunakan metode Paired Story Tellingdan faktor siswa, yakni
aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan keterampilan
berbicarasiswa  dengan menggunakan metode Paired Story Telling.

Variabel penelitian ini dibagi dua, yaitu variabel operasional
harapan yakni, peningkatkan keterampilan berbicara siswa dan variabel
operasional tindakan, yakni penggunaan metode Paired Story Telling.
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Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  yang terdiri dari empat langkah
tindakan dilakukan, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanan tindakan, (3)
pengamatan dan evaluasi, dan (4) refleksi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Observasi (pengamatan)

Menurut Narbuko dan Achmadi (2010: 70) Observasi
(pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara
mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang
diselidiki.

2. Wawancara
Menurut Sanjaya (2009: 96) Wawancara atau interview dapat

diartikan sebagai teknik mengumpulkan data dengan menggunakan
bahasa lisan baik secara  tatap muka ataupun melalui saluran media
tertentu.

3. Tes
Menurut Musaddat (2013: 107) Tes adalah serangkaian pertanyaan

atau tugas untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Tes dapat
dilakukan secara lisan,  secara tertulis, dan secara perbuatan.

4. Dokumentasi
Menurut Sedarmayanti (dalamMahmud, 2011: 183) dokumentasi

adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada
subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Lembar Instrumen Aktivitas Mengajar Guru
Penilaian terhadap aktivitas guru dilaksanakan menggunakan

pedoman observasi dalam bentuk ratting skill atau skala rentang yaitu
skala 4.

2. Lembar Instrumen Aktivitas Belajar Siswa
Penilaian terhadap aktivitas guru dilakukan untuk mengetahui

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung maka
dibuatlah lembar observasi. Adapun bentuk lembar observasi yang
digunakan adalah rating skill atau skala rentang yaitu skala 4.

3. Lembar Instrumen Hasil Belajar Siswa Keterampilan Berbica
Lembar penilaian keterampilan Berbicara Siswa melalui metode

Paired Story Telling (bercerita berpasangan) dengan mengamati hasil
belajar siswa dalam proses pembelajaran.
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Penilaian terhadap aktivitas guru dilakukan untuk mengetahui
aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung maka dibuatlah
lembar observasi. Adapun bentuk lembar observasi yang digunakan adalah
rating skill atau skala rentang yaitu skala 4.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif  kuantitatif (digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh
dari tes secara tertulis, meliputi: ketuntasan belajar individu, rata-rata
kelas, dan perhitungan persentase ketuntasan klasikal) dan deskriptif
kualitatif (digunakan untuk menentukan kategori/kriteria  dalam sebuah
data).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif  kuantitatif (digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh
dari tes secara tertulis, meliputi: ketuntasan belajar individu, rata-rata
kelas, dan perhitungan persentase ketuntasan klasikal) dan deskriptif
kualitatif (digunakan untuk menentukan kategori/kriteria  dalam sebuah
data).

1. Data Hasil Belajar Keterampilan Berbicara Siswa
a. Ketuntasan belajar secara individu

Untuk menghitung ketuntusan belajar secara individu digunakan
rumus:

Skor  =
	 	 		 	 	 	100

(Musaddat, 2013: 116)
b. Rata-rata

Mean atau rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan
seluruh skor dibagi banyaknya subjek. Secara sederhana rumusnya
sebagai berikut:

X =
∑∑

Keterangan:
X    = rata-rata (mean)∑ = Jumlah seluruh skor∑N = Banyaknya Subjek
(Sudjana, 2016: 109).

c. Ketuntasan bealajar klasikal
Untuk menghitung ketuntasan belajar klasikal digunakan

rumus (Aqib, 2014: 41)

p =
∑ 	 	∑ 	 	100%

keterangan : p = ketuntasan belajar klasikal
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2. Data Aktivitas Mengajar Guru
Penilaian terhadap aktivitas mengajar guru diperoleh melalui

observasi langsung. Penilaian ini dilakukan ketika proses pembelajaran
langsung di dalam kelas dimana seorang guru yang mengajar
diobservasi langsung oleh observer. Data aktivitas mengajar guru
dianalisis dengan cara sebagai berikut:
a. Menentukan skor aktivitas guru secara umum dengan mengikuti

pedoman penskoran sebagai beirkut:
1) Skor 4 diberikan jika guru memenuhi deskriptor aktivitas pada

pelaksanaan proses pembelajaran dengan sangat baik.
2) Skor 3 diberikan jika guru memenuhi deskriptor aktivitas pada

pelaksanaan proses pembelajaran dengan baik.
3) Skor 2 diberikan jika guru memenuhi deskriptor aktivitas pada

pelaksanaan proses pembelajaran dengan cukup baik.
4) Skor 1 diberikan jika guru memenuhi deskriptor aktivitas pada

pelaksanaan proses pembelajaran dengan tidak baik.
b. Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMi)

Menentukan skor maksimal ideal (SMi), yaitu skor yang mungkin
dicapai semua item dapat dicapai.
Banyaknya indikator aktivitas guru yang diamati    = 5
Banyak deskriptor tiap indikator = 3
Skor maksimal untuk setiap deskriptor                     = 4
Skor minimal untuk setiap deskriptor = 1
Jadi skor maksimal ideal = 5 x 3 x 4 = 60
Sedangkan skor minimal seluruh indikator = 5 x3 x 1 = 15

c. Menentukan Mean Ideal (Mi) dan Standar Deviasi Ideal (SDi)
Rumus:

Mi = x SMi

= x 60

= 30

SDi = x Mi

= x 30

= 10

d. Menentukan kriteria aktivitas mengajar guru
Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan

aktivitas guru dijabarkan pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.5 Kriteria Menentukan Aktivitas Mengajar Guru
Interval Interval Skor Kriteria

X	 Mi + 1,5 Sdi X ≥ 45 Sangat baik
Mi + 0,5 SDi ≤ X < Mi + 1,5 Sdi 35 ≤ X < 45 Baik
Mi - 0,5 SDi ≤ X< Mi + 0,5 Sdi 25 ≤ X < 35 Cukup baik
Mi - 1,5 SDi ≤ X<Mi - 0,5 Sdi 15 ≤ X < 25 Kurang baik

X Mi - 1,5 Sdi X < 15 Sangat kurang baik
(Nurkencana dan Sunartana: 1990)

Keterangan :
X = rata-rata skor aktivitas guru

3. Data Aktivitas Belajar Siswa
Penilaian terhadap aktivitas belajar siswa diperoleh melalui

observasi langsung Pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia
menggunakan metode Paired Story Telling. Penilaian ini dilakukan
ketika proses pembelajaran langsung di dalam kelas dan di observasi
secara langsung oleh observer. Data aktivitas siswa dianalisis dengan
cara sebagai berikut:
a. Menentukan skor aktivitas siswa secara umum dengan mengikuti

pedoman penskoran sebagai berikut:
1) Skor 1 diberikan jika Χ ≤ 25% (1-9 orang) siswa melakukan

deskriptor yang dimaksud
2) Skor 2 diberikan jika 25% ≤ Χ < 50% (10-18 orang) siswa

melakukan deskriptor yang dimaksud
3) Skor 3 diberikan jika 50% ≤ Χ < 75% (19-27 orang) siswa

melakukan deskriptor yang dimaksud
4) Skor 4 diberikan jika Χ > 75% (28-37 orang) siswa melakukan

deskriptor yang dimaksud.
b. Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMi), yaitu skor yang mungkin

dicapai jika semua item dapat tercapai.
Banyaknya indikator aktivitas siswa yang diamati = 5
Banyak deskriptor tiap indikator = 3
Skor maksimal untuk setiap deskriptor = 4
Skor minimal untuk setiap deskriptor = 1
Jadi skor maksimal ideal = 5 x 3 x 4 = 60
Sedangkan skor minimal seluruh indikator = 5 x3 x 1 = 15

c. Menentukan Mean Ideal (Mi) dan Standar Deviasi Ideal (SDi)

Rumus:
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Mi  = x Smi

= x 60

= 30

SDi  = x Mi

= x 30

= 10

d. Menentukan kriteria aktivitas belajar siswa
Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan

aktivitas guru dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Kriteria Menentukan Aktivitas Belajar Siswa

Interval Interval Skor Kriteria

X	 Mi + 1,5 Sdi X ≥ 45 Sangat Aktif
Mi + 0,5 SDi ≤ X < Mi + 1,5 Sdi 35 ≤ X < 45 Aktif
Mi - 0,5 SDi ≤ X< Mi + 0,5 Sdi 25 ≤ X < 35 Cukup Aktif
Mi - 1,5 SDi ≤ X<Mi - 0,5 Sdi 15 ≤ X < 25 Kurang Aktif

X Mi - 1,5 Sdi X < 15 Sangat kurang
Aktif

(Nurkencana dan Sunartana: 1990)

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini dikatakan berhasil jika:
1. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil jika hasil belajar

siswa dikatakan mengalami peningkatan apabila tercapai
ketuntasan klasikal yaitu ≥ 85% (yang ditetapkan oleh Depdiknas
sesuai dengan standar KTSP) dari keseluruhan siswa yang
mendapatkan hasil belajar≥75 sesuai dengan KKM yang telah
ditentukan oleh pihak sekolah.

2. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila kriteria
aktivitas siswa minimal berkategori aktif ketika guru
menggunakan metode Paired Storry Telling pada saat proses
pembelajaran.

3. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila kriteria
aktivitas guru minimal berkategori baik pada proses pembelajaran
dengan menggunakan metode Paired Story Telling.
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D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

1. Siklus I
a. Jumlah skor aktivitas mengajar guru yang diperoleh sebesar 36

dengan kategori baik.
b. Jumlah skor aktivitas belajar siswa yang diperoleh sebesar 34

dengan kategori cukup aktif.
c. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 23 orang dan siswa yang tidak

tuntas 13 orang dari jumlah siswa keseluruhan 36 orang , sehingga
ketuntasan klasikal yang diperoleh dari hasil evaluasi sebesar
63,89% dengan KKM yang telah ditentukan yaitu 75.

d. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penelitian dilanjutkan
ke siklus II.

2. Siklus II
a. Jumlah  skor aktivitas mengajar guru yang diperoleh sebesar 55

dengan kategori sangat baik.
b. Jumlah skor aktivitas belajar siswa yang diperoleh sebesar 53

dengan kategori sangat aktif.
c. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak  32 orang dan siswa yang tidak

tuntas sebanyak 4 orang dari jumlah siswa keseluruhan 36 orang,
sehingga ketuntasan klasikal yang diperoleh dari hasil evaluasi
sebesar 88,89%.

d. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dari
siklus I ke siklus II serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Oleh karena itu, penelitian dihentikan pada siklus II.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berikut merupakan tabel
ringkasan hasil observasi dan evaluasi pada siklus I dan siklus II:

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus I dan Siklus II

Siklus
Hasil Belajar Siswa

Hasil Observasi Aktivitas
Guru Siswa

Rata-
rata

Persentase
ketuntasan

Rata-
rata

Skor Kriteria Rata-
rata

Skor Kriteria

I 70,00 63,89% 7,2 36 B 6,8 34 CA
II 79,44 88,89% 11 55 SB 10,6 53 SA

M M M M M M M M

Keterangan:
M    = Meningkat                                 CK   = Cukup Aktif
B     = Baik                                           SA   = Sangat Aktif
SB   = Sangat Baik
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Dari tabel 4.7 merupakan ringkasan hasil penelitian siklus I dan II
yang menjelaskan bahwa kegiatan proses pembelajaran pada siklus I dan II
mengalami peningkatan dan terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari
adanya perolehan dan peningkatan hasil evaluasi keterampilan berbicara
siswa pada siklus I dan II yakni dari rata-rata nilai pada siklus  I yang
ditampilkan di atas yaitu 70,00 meningkat menjadi 79,44 pada siklus II.
Begitupun dengan ketuntasan klasikal pada siklus I diperoleh ketuntasan
klasikal sebesar 63,89 % meningkat menjadi  88,89 % pada siklus II.

Selain peningkatan hasil keterampilan berbicara, aktivitas
mengajar guru dan aktivitas belajar siswa pada siklus I dan II pada tabel di
atas juga menunjukkan adanya peningkatan. Pada hasil observasi aktivitas
mengajar guru pada siklus I menunjukkan bahwa kriteria yang diperoleh
adalah baik. Hal ini dikarenakan dalam mengajar guru mendapatkan skor
36 dari skor maksimal 60, dan pada siklus II meningkat menjadi  55 dari
skor maksimal dengan kriteria sangat baik. Meningkatnya jumlah skor
yang diperoleh dalam pembelajaran tersebut terjadi karena perencanaan
yang lebih baik serta perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada siklus
berikutnya.

Begitupun untuk aktivitas belajar siswa juga menunjukkan adanya
peningkatan. Pada hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I
berkategori cukup aktif dengan jumlah skor perolehan sebesar 34  dari
skor maksimal 60, sedangkan pada siklus II aktivitas belajar siswa
berkategori sangat aktif dengan skor perolehan 53 dari skor maksimal 60,
sehingga disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa pada siklus I
mengalami peningkatan di siklus II. Peningkatan aktivitas belajar siswa
terjadi karena adanya perencanaan dan perbaikan yang baik dari tiap siklus
untuk mencapai keberhasilan dalam belajar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan
keterampilan berbicara menggunakan metode paired story telling siswa
SDN 43 Ampenan tahun ajaran 2016/2017.

E. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas mengajar guru dan
aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dimana
pada siklus I aktivitas mengajar guru berkategori baik dan pada siklus II
berkategori sangat baik. Begitupun dengan aktivitas belajar siswa pada
siklus I berkategori cukup aktif dan  pada siklus II berkategori sangataktif.
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Sedangkan dilihat dari persentase ketuntasan klasikal, pada siklus I
persentase klasikal pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa mencapai
63,89% pada siklus II meningkat menjadi 88,89%.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat
dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi siswa

Jangan merasa puas dengan kemampuan yang dimliki, terapkan
selalu metode bercerita berpasangan di sekolah maupun di rumah.

2. Bagi Guru
Metode paired story telling dapat digunakan sebagai salah satu

alternatif cara pembelajaran khususnya pada aspek keterampilan
berbicara. Dalamhalini guru bisa mengubahmetodebelajar yang
monotonmenjadimetodebelajar yang
bervariasisehinggadapatmemotivasisiswa dalam belajar.

3. Bagi sekolah
a. Diharapkan dapat mengembangkan dan mengkaji lebih jauh

penerapan metode paired story telling dalam pembelajaran untuk
mendukung sistem pembelajaran yang telah ada.

b. Sekolah hendaknya menyediakan fasilitas yang memadai guna
mempermudah guru dalam menerapkan metode-metode
pembelajaran yang variatif sehingga berdampak pada peningkatan
mutu sekolah.

4. Bagi Peneliti Lain
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan

referensi informasi untuk penelitian dalam meningkatkan hasil belajar
(keterampilan berbicara) siswa dengan menggunakan metode paired
story telling.
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