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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterampilan berbicara siswa kelas 

II SDN 1 Pringgabaya. Hal ini disebabkan penggunaan metode yang kurang 

bervariasi dari guru, partisipasi siswa dalam pembelajaran masih sangat kurang 

dan penggunaan bahasa ibu (bahasa sasak) dalam sekolah. Oleh karena itu, 

dilakukan penelitian untuk mengetahui peningkatan keterampilan berbicara 

dengan menggunakan metode story teliing (mendongeng) dengan media gambar 

seri terhadap siswa kelas II SDN 1 Pringgabaya Tahun 2017─2018. Penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan 2 siklus dengan jumlah siswa 24 orang. Data 

aktivitas guru, aktivis siswa, dan data hasil keterampilan berbicara siswa yang 

diperoleh dari lembar obsevasi yang diambil pada tahap pelaksanaan 

pembelajaran berbicara dengan penggunaan metode story telling (mendongeng) 

dengan media gambar seri. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah ketuntasan 

klasikal minimal 85% dari keseluruhan siswa yang mendapat nilai ≥ 70, aktivitas 

siswa minimal berkategori aktif, dan aktivitas guru minimal berkatagori baik. 

Hasil penelitian pada siklus I dan II menunjukkan bahwa skor aktivitas guru 

adalah 10,5 dengan katagori cukup baik meningkat menjadi 14 berkatagori baik. 

Skor aktivitas siswa 44 dengan katagori cukup aktif meningkat menjadi 53 dengan 

katagori aktif. Sedangkan rata-rata hasil kemampuan berbicara siswa adalah 69,05 

meningkat menjadi 75,8. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan 

bahwa penerapan metode story teliing (mendongeng) dengan media gambar seri 

dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas II SDN 1 Pringgabaya 

Tahun 2017─2018. 

 

Kata kunci : keterampilan berbicara, metode story teliing (mendongeng) 

dengan media gambar seri. 

 



 

 

APPLICATION OF STORY TELLING METHOD WITH SERIES IMAGE 

MEDIA TO IMPROVE SKILLS TALKING CLASS II STUDENTS OF 

PRINGGABAYA 1 SDN 

YEAR 2017-2018 

 

By 

MUHLISA BAHARUDIN 

 

ABSTRACT 

This research was motivated by the low speaking skills of second grade students 

of SDN 1 Pringgabaya. This is due to the use of less varied methods from the 

teacher, student participation in learning is still very lacking and the use of mother 

tongue (sasak language) in school. Therefore, a research was conducted to find 

out the improvement of speaking skills by using the story teliing method with the 

media of the series drawing on class II students of SDN 1 Pringgabaya Year 

2017─2018. This classroom action research was carried out in 2 cycles with 24 

students. Data on teacher activities, student activists, and data on the results of 

students' speaking skills obtained from the observation sheet taken at the stage of 

the implementation of speaking learning with the use of story telling methods with 

series drawing media. The indicator of the success of this study is the classical 

completeness of at least 85% of all students who get a score of ≥ 70, the activity 

of minimal students is in the active category, and the minimum teacher activity is 

categorized as good. The results of the research in cycles I and II showed that the 

teacher activity score was 10.5 with a good enough category increasing to 14 good 

categories. Student activity scores 44 with quite active categories increased to 53 

with active categories. Whereas the average result of students' speaking ability 

was 69.05 increased to 75.8. Based on the results obtained it can be concluded 

that the application of the story teliing method with serial drawing media can 

improve the speaking skills of the second grade students of SDN 1 Pringgabaya 

Year 2017─2018. 

 

Keywords: speaking skills, story telling method with series drawing media. 
  

  



 

 

A. PENDAHULUAN 

       Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar mempunyai tujuan agar 

siswa memiliki kemapuan berkomunasi secara efektif dan efisien, menghargai 

dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan 

bahasa Negara, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan 

tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan social emosional, 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, budi 

pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, 

menghargai dana membanggakan sastra indonesia sebagai khazanah budaya 

dan intelektual manusia Indonesia. Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SD mencangkup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan 

bersastra yang meliputi aspek: mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis. 

       Berbicara berarti mengemukakan ide atau pesan lisan secara aktif melalui 

lambang-lambang bunyi agar terjadi kegiatan komunikasi antara penutur dan 

mitra tutur. Memang setiap orang dikodratkan untuk bisa berbicara atau 

berkomunikasi secara lisan, tetapi tidak semua memiliki keterampilan untuk 

berbicara secara baik dan benar. Oleh karena itu, pelajaran berbicara 

seharusnya mendapat perhatian dalam pengajaran keterampilan berbahasa di 

sekolah dasar. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang sangat 

penting dalam komunukasi lisan bagi para siswa pada sekolah dasar. 

       Namun kenyataan dilapangan, kemampuan dan keterampilan siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas II SDN 1 Pringgabaya Kecamatan 

Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur masih rendah. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil tes yang dilakukan oleh peneliti dan guru dimana hanya 35% 

atau hanya 9 siswa dari 24 siswa yang lulus. Artinya sebanyak 65 siswa atau 

15 siswa yang belum terampil berbicara. 

       Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada 20 Oktober 2016 

diperoleh informasi bahwa rendahnya keterampilan berbicara siswa kelas II 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : 1. Kurangnya 



 

 

partisipasi siswa dalam pembelajaran di kelas. Siswa tidak menggunakan 

kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh guru untuk bertanya mengenai 

materi pelajaran yang belum dimengerti tidak dimanfaatkan dengan baik oleh 

siswa. 2. Guru mengajar dengan menggunakan metode yang monoton yaitu 

metode ceramah, sehingga siswa cenderung bosan dalam pembelajaran. 3. 

Guru jarang sekali menggunakan media pembelajaran, sehingga kurang 

menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. 4. Aktifitas siswa dalam 

menjawab, menyelesaikan tugas-tugas masih sangat kurang. 5. Guru maupun 

siswa masih menggunakan bahasa ibu (Bahasa sasak) dalam pembelajaran.  

       Salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan berbicara yaitu 

menggunakan metode story telling (mendongeng) dengan media gambar seri. 

Metode dan media ini mendorong siswa memiliki kemampuan verbal yang 

sangat esensial dalam kehidupan manusia. Tidak hanya itu, dari bercerita 

siswa akan belajar tata cara berdialog dan bernarasi. Metode ini mendorong 

siswa untuk senang bercerita atau berbicara. Sedangkan media ini membuat 

siswa lebih senang dan semangat untuk belajar. Setelah memperoleh 

pengalaman bercerita, peserta didikakan berpikir untuk menunjukkan 

eksistensi diri. 

       Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lapangan dengan judul “Penerapan Metode Story Telling 

(Mendongeng) dengan Media Gambar Seri Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Siswa Kelas II SDN 1 Pringgabaya Tahun 

2017/2018”. 

       Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimanakah penerapan metode story telling (mendongeng) dengan 

media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa 

kelas II SDN 1 Pringgabaya tahun pelajaran 2017/2018?  maka pemecahan 

masalah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah : Penggunaan 

metode story telling (mendongeng) dengan media gambar seri dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas II SDN 1 Pringgabaya 

tahun pelajaran 2017/2018. 



 

 

       Adapun langkah-langkah penggunnaan metode story telling dengan media 

gambar seri yaitu : 

a. Guru mengkomunikasikan tujuan dan tema dalam bercerita kepada anak. 

b. Guru mengkondisikan suasana kelas sehingga siswa siap untuk 

mendengarkan cerita yang akan disampaikan. 

c. Guru menyiapkan perangkat dan media pembelajaran yang akan 

digunakan. Dalam hal ini guru menggunakan media gambar seri. 

d. Guru membuka kegiatan bercerita dengan menggali pengalaman-

pengalaman anak yang berkaitang dengan tema cerita. 

e. Guru mengembangkan cerita yang disampaikan dengan mengaitkan fakta-

fakta yang ada disekitar lingkungan siswa.  

f. Guru menggunakan media gambar seri yang telah disiapkan sesuai dengan 

tema cerita 

g. Guru melakukan evaluasi dengan  mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan isi cerita. 

h. Meminta siswa untuk menceritakan kembali dengan kalimat sendiri. 

       Tujuan penelitian ini adalah Untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa kelas II SDN 1 Pringgabaya melalui penerapan metode story telling 

(mendongeng) dengan media gambar seri tahun pelajaran 2017/2018. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, HIPOTESIS 

TINDAKAN 

Teori yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Hakikat Berbicara 

       Secara umum, berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

yang porsi pemakainnya lebih banyak dibandingkan jenis keterampilan 

berbahasa yang lain selain menyimak. Sebagian besar aktivitas kehidupan 

manusia dilalui dengan berbicara. Berbicara adalah ketarampilan 

menyampaikan pesan melalui bahasa lisan (Sunarti, subana, 2011: 217).  



 

 

b. Hakekat Story Telling (mendongeng/bercerita) 

       Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar- benar 

terjadi. Menurut Danandjaja, dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, 

walaupun banyak juga yang melukisakan kebenaran, berisikan pelajaran 

moral, atau bahkan sindiran(Ampera, 2010: 22). 

c. Media Gambar Seri 

       Arsyad (dalam Tana, 2016: 2) Gambar seri adalah kumpulan dari 

beberapa gambar yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang 

menarik yang disusun secara acak, atau berurut untuk dijadikan sebuah 

cerita. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Penelitian dari Eko Santoso, tahun 2013 dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Melalui Metode Storytelling (Bercerita) Dengan 

Menggunakan Boneka Tangan Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Siswa Kelas V Sd Negeri Teloyo 3 Tahun Ajaran 2012/2013” 

Dari hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan berbicara dengan 

penerapan metode Storytelling (Bercerita) dengan boneka tangan pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V SD Negeri Teloyo 3. 

Dapat dijelaskan bahwa keterampilan berbicara siswa pada kondisi awal 

sebesar 29,99%, siklus 1 pertemuan pertama sebesar 45,70%, pertemuan 

kedua sebesar 58,56%. Pada siklus II pertemuan pertama mengalami 

peningkatan menjadi 72,82%, dan pada pertemuan kedua mengalami 

peningkatan menjadi 89,99%. Berarti sudah memenuhi indikator 

pencapaian sebesar 80%. Sedangkan ketuntasan hasil belajar pada kondisi 

awal baru ada 5 siswa (35,71%), kemudian mengalami peningkatan 

menjadi 6 siswa (42,85%) pada siklus I pertemuan pertama, pada 

pertemuan kedua menjadi 9 siswa (64,28%). Pada siklus II pertemuan 

pertama meningkat menjadi 11 siswa (78,57%), pada pertemuan kedua 

meningkat lagi menjadi 13 siswa (92,85%). Berarti sudah lebih dari 80% 



 

 

siswa yang memperoleh nilai di atas KKM (≥70) sehingga sudah 

memenuhi indikator pencapaian 80%. 

2. Penelitian dari Fitri Cahyo Arini, tahun 2011 dengan judul “Penerapan 

Metode Bercerita Untuk Meningkatkan Kemampuan Menyimak dan 

Berbicara Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Bukanagara Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia tahun 2010/2011”.  

Pada keterampilan  menyimak dan berbicara siswa masih rendah. Hal ini 

karena adanya hambatan yang cukup signifikan, yaitu permasalahan yang 

terpusat pada ketidakmampuan siswa dalam menentukan unsur-unsur 

cerita dan menjelaskan kembali isi cerita yang disimak. Hal ini dapat 

dilihat secara umum nilai yang dapat dicapai oleh siswa belum 

memuaskan di mana masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di 

bawah rata-rata Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Nilai 70 sekitar 8%, 

nilai 60 sekitar 23%, nilai 50 sekitar 19%, dan nilai 40 sekitar 50%. Untuk 

menangani masalah tersebut, peneliti menggunakan metode bercerita. 

Melalui metode ini, siswa dapat berbicara dengan memperhatikan aspek 

kebahasaan dan non kebahasaan. Dengan menggunakan metode ini, nilai 

untuk keterampilan berbicara siswa kelas V meningkat. 

3. Hasil penelitian oleh Juliana, 2011 tentang “Upaya Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Melalui Media Gambar Seri Pada Siswa Kelas III 

Di SDN Soko I Kabupaten Bojonegoro”. Pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa adanya peningkatan kemampuan menulis siswa kelas III SDN Soko 

I Kabupaten Bojonegoro yang ditumjukkan dari peningkatan presentase 

ketuntasan keterampilan menulis siswa pada setiap siklus. Pada tahap 

pratindakan presentase keterampilan menulis dijadikan dasar bagi siklus I 

yaitu 25% menjadi 65% (belum tuntas). Siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan dari 65% menjadi 100% (tuntas). Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan peranan media gambar seri 

dalam keterampilan menulis  kelas III SDN Soko I Kabupaten 

Bojonegoro. 



 

 

      Hipotesis tindakan penelitian ini adalah jika  pembelajaran kontekstual 

berbasis learning community diterapkan secara optimal, maka hasil belajar 

matematika materi pokok pecahan peserta didik kelas V SDN 6 Pringgabaya 

tahun pelajaran 2016/2017 meningkat. 

 

C. METODE PENELITIAN 

       Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 1 Pinggabaya 

Kecamatan Pringgabaya yang terletak di Jalan Darwa No.1 Pringgabaya tahun 

pelajaran 2017/2018. Kelas yang dipilih sebagai lokasi penelitian ini adalah 

kelas II. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2018, dan disesuaikan 

dengan jadwal pembelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan 

pada semester genap karena Kompetensi Dasar (KD) pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) yang sesuai dengan keterampilan berbicara 

dilaksanakan pada semester Genap tahun ajaran 2017/2018. 

       Adapun Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II SDN 1 

Pringgabaya tahun pelajaran 2017/2018 yang terdiri dari  24 siswa  dengan 

perincian laki-laki sebanya 14 orang dan perempuan sebanyak 10 orang. siswa 

kelas II sebagai subyek dalam penelitian ini karena ditemukan masalah yang perlu 

untuk ditangani yaitu keterampilan berbicara siswa yang rendah. Observer dalam 

penelitian ini yaitu guru kelas II SDN 1 Pringgabaya yaitu Yuliana S.Pd 

sedangkan peneliti bertindak sebagai pengajar. Guru kelas diminta menjadi 

observer dalam penelitian ini untuk menghindari penilaian subjektif terhadap 

peneliti sendiri. 

       Faktor yang diteliti kaitannya dengan faktor guru yaitu aktivitas guru 

selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan metode story 

telling dengan media gambar seri. Faktor yang diteliti kaitannya dengan faktor 

siswa yaitu nilai tes keterampilan berbicara menggunakan metode story telling 

dan media gambar seridan aktivitas belajar siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran, interaksi antara siswa dengan siswa dan keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 



 

 

       Sedangkan definisi operasional dalam penelitian ini yaitu Keterampilan 

Berbicara: Keterampilan berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan 

melalui bahasa lisan. Ketarampilan berbicara yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah hasil keterampilan berbicara yang diukur dengan rubrik penilaian 

hasil tes keterampilan berbicara yang telah disiapkan pada mata pelajaran 

bahasa indonesia. Metode Storry Telling (Mendongeng) dengan Media 

Gambar Seri: Metode story telling atau mendongeng yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk meningkatakan 

keterampilan berbicara siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia dimana 

guru bercerita di depan kelas dengan bantuan alat peraga ataupun tidak, 

kemudian bertanya jawab isi cerita dan pada akhirnya siswa disuruh bercerita 

kembali dengan bahasa sendiri di depan kelas tetapi dengan memperhatiakan 

aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Guru menyiapkan alat penilaian. 

Media gambar berseri merupakan sejumlah gambar yang menggambarkan 

suasana yang sedang diceritakan dan menunjukan adanya kesinambungan/ 

hubungan antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Media 

gambar merupakan media visual karena hanya berupa gambar-gambar datar. 

       Adapun rancanngan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

dilaksanakan dalam bentuk siklus. Secara garis besar terdapat 4 tahapan yang 

dilalui masing – masing siklus. Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti 

menggunakan 4 tahap yakni : (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, (4) refleksi.  metode pengumpulan datanya adalah dengan 

menggunakan metode observasi , metode tes. Sedangkan instrumen 

pengumpulan datanya menggunakan lembar tes keterampilan berbicara, 

lembar observasi aktivitas guru, dan lembar observasi aktivitas siswa. Tehnik 

analisis datanya  

1. Data Hasil keterampilan berbicara Siswa 

a. Ketuntasan belajar secara individu 

Adapun rumus untuk menghitung ketuntasan belajar siswa secara 

individual digunakan rumus sebagai berikut:  

NA = 
𝑿

𝑺𝑴𝑰
 X 100 



 

 

b. Ketuntasan Belajar Klasikal 

Untuk menghitung ketuntasan belajar klasikal digunakan rumus:  

P = 
∑𝒔𝒊𝒔𝒘𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒏𝒕𝒂𝒔

∑𝒔𝒊𝒔𝒘𝒂
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

c. Rata – rata kelas 

 

 

2. Data Aktivitas Siswa 

Pedoman Konversi Interval 

skor 

Kategori 

x ≥ MI + 1,5 SDI x ≥ 75 Sangat aktif 

MI + 0,5 SDI < x ≤  MI− 1,5 SDI 48  > x ≤ 58 Aktif  

MI – 0,5 SDI < x  ≤  MI − 0,5 SDI 42 > x ≤48 Cukup Aktif 

x ≤ MI − 0,5 SDI x ≤ 42 Kurang Aktif 

 

3. Data Aktivitas Guru 

Pedoman Konversi Interval skor Kategori 

X≥MI+1,5 SDI  X ≥ 15 Sangat Baik 

MI + 0,5 SDI < x ≤ MI- 1,5 SDI 12 > x ≤15 Baik 

MI – 0,5 SDI < x ≤ MI- 0,5 SDI 9 > x ≤12 Cukup Baik 

X≤ MI- 0,5 SDI X ≤9 Kurang Baik 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini dikatakan berhasil jika : 

1. Ketuntasan klasikal yang dicapai dalam keterampilan berbicara mencapai 

85% dari keseluruhan siswa kelas II SDN 1 Pringgabaya. Artinya penelitian 

ini dikatakan  berhasil jika 85% siswa memperoleh nila≥ 70 

2. Penelitian ini dikatakan berhasil jika kriteria aktivitas siswa selama 

penelitian berlangsung berkategori aktif dan kriteria aktivitas guru dalam 

proses pembelajaran berkategori baik. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

      
N

X
M


  

 



 

 

         Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Pringgabaya yang terdiri atas dua 

siklus. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan menerapkan metode 

mendongeng dengan media gambar seri untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa kelas II SDN 1 Pringgabaya. 

1. Deskripsi Data Siklus I 

       Dalam siklus I, aktivitas guru berada pada kategori cukup baik dan 

aktivitas siswa berada pada kategori cukup aktif, serta hasil evaluasi pada 

siklus I, ketuntasan klasikal mencapai 70,83%. Namun hal ini belum 

mencapai indikator keberhasilan, sehingga diadakan perbaikan pada siklus 

II. 

2. Deskripsi Data Siklus II 

       Dalam siklus II, aktivitas guru berada pada kategori baik dan siswa 

berada pada kategori aktif, serta hasil evaluasi pada siklus II, ketuntasan 

klasikal mencapai 83,8% sehingga telah memenuhi indikator keberhasilan 

yang sudah ditetapkan pada  bab III, yaitu 85%. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata dan persentase ketuntasan belajar klasikal siswa pada 

siklus II telah mencapai indikator kinerja. Dengan demikian terlihat bahwa 

adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I sampai siklus II 

dengan berhasil memenuhi indikator kinerja yang diharapkan. 

       Hasil penelitian yang diperoleh pada proses pembelajaran dengan 

menerapkan pembelajaran dengan penerapan metode story telling dengan 

media gambar seri, menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. 

Adapun ringkasan hasil penelitian Siklus I dan Siklus II, yang memuat 

nilai evaluasi, aktivitas siswa dan aktivitas guru dapat dilihat pada tabel 

4.1 

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Observasi dan Evaluasi Siklus I dan Siklus II 

 

 

Siklus 

 

 

Rata-rata 

skor hasil 

tes 

 

 

Ketuntasan 

klasikal 

Aktivitas siswa Aktivitas guru 

Rata-

rata 

skor 

Kategori Rata-

rata 

skor 

Kategori 



 

 

1 69,05 70,83 44 Cukup 

Aktif 

10,5 Cukup Baik 

2 75,8 83,3 53 Aktif  14 Baik  

       Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat terjadi peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar siswa setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dari siklus I hingga 

ke siklus II. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

penerapan metode story telling dengan media gambar seri dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa kelas II SDN 1 Pringgabaya tahun pelajaran 

2017/2018. 

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

       Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh setelah melakukan 

penelitian dengan penerapan metode story telling (mendongeng) dengan 

media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. 

Peningkatan ini terlihat dari perolehan nilai rata-rata siswa pada siklus I 

adalah 69,05 meningkat menjadi 75,8. Pada siklus II dengan persentase 

ketuntasan klasikal pada siklus II adalah 70,83 meningkat menjadi 83,3 pada 

siklus II. 

       Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan, maka 

peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Bagi guru 

       Guru dapat mengoptimalkan penggunaan alat peraga dan media 

pembelajaran dengan memperhatikan langkah-langkah penggunaan serta 

lebih memancing pengetahuan siswa supaya hasil belajar siswa tercapai 

dengan maksimal. Guru maupun siswa harus mengurangi penggunaan 

bahasa ibu dilingkungan sekolah. 

2. Bagi siswa 

       Siswa supaya keterampilan berbicara bahasa Indonesia yang 

meningkat maka perlu diasah dengan berani tampil untuk berbicara/ 



 

 

bercerita didepan kelas maupun dilingkungan keluarga dan masyarakat 

sehingga keterampilan berbicaranya terus meningkat dan berkembang. 

3. Bagi sekolah 

       Bagi sekolah supaya meningkatkan lagi kualitas sekolah karena 

semakin terampil guru maupun siswa maka semakin meningkat kualitas 

sekolah dimata masyarakat. 
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