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ABSTRAK  

Yang melatar belakangi penelitian ini  adalah proses pembelajaran siswa 
sangat sulit mengungkapkan ide atau gagasannya dalam kegiatan pembelajaran 
diskusi, Tanya jawab, bercerita dan berpidato. Hal itu desebabkan karena kurang 
maksimal diterapkannya metode pembelajaran yang bervariasi. Berdasarkan latar 
belakang di atas dapat di rumuskan rumusan masalah, yaitu bagaimanakah 
peningkatan keterampilan berbicara melalui penerapan Metode Sel Belajar siswa 
kelas IV SDN 1 Telagawaru Lombok Barattahun pelajaran 2015/2016?. Tujuan 
dari penelitian ini adalah: untuk meningkatkan keterampilan berbicara dengan 
penerapan Metode Sel Belajar siswa kelas IV SDN 1 Telagawaru Lombok Barat 
tahun pelajaran 2015/2016. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
Penelitian ini adalah lembar observasi (pengamatan), Pengamatan Keterampilan 
Berbicara dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini metode analisis data yang 
digunakan adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif kedua metode ini 
digunakan untuk mengetahui hasil kemampuan berbicara siswa. Penelitian ini 
dilakukan melalui 2 siklus.Setiap siklus dalam penelitian ini meliputi, 
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Siklus I, satu kali pertemuan dan 
siklus II, dua kali pertemuan. Hasil penelitian pada siklus I dan siklus II 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik pada aktivitas siswa dan guru 
maupun kemampuan berbicara siswa. Kemampuan berbicara siswa pada siklus I 
mencapai indikator ketuntasan klasikal sebesar 60,60% dari 33 orang siswa, rata-
rata kelas 71,66 dan aktivitas siswa berkategori cukup aktif. Pada siklus II 
ketuntasan belajar klasikan mencapai 83,33%  dari 36 orang siswa, rata-rata kelas 
77,22 dan aktivitas siswa berkategori aktif. Dengan demikian penggunakan 
metode sel belajar dapat meningkatkan kemampuan berbicara pada mata pelajaran 
BAHASA INDONESIA kelas IV SDN 1 Telagawaru Tahun Ajaran 2015/2016.   

 

Kata-kata Kunci:  Sel Belajar dan Kemampuan Berbicara. 
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ABSTRACT 

 
The background of this research is the students' learning process very difficult to 
express his notions in the learning activities of discussion, question and answer, 
telling stories and speeches. It desebabkan for less than the maximum 
implementation of various learning methods. Based on the above background can 
be formulated formulation of the problem, namely how speaking skills 
improvement through the implementation of Learning Methods Cells fourth grade 
students at SDN 1 Telagawaru West Lombok 2015/2016 school year ?. The 
purpose of this study are: to improve the skills of speaking with the adoption of 
Cell Study Methods fourth grade students at SDN 1 Telagawaru West Lombok 
academic year 2015/2016. Data collection methods used in this study was the 
observation sheet (observation), observation and documentation Speaking Skills. 
In this study, data analysis method used is the method of quantitative and 
qualitative methods of these two methods used to determine the results of their 
speaking ability. This research was conducted through two cycles. Each cycle in 
this study include, planning, action, observation and reflection. Cycle I, one 
meeting and the second cycle, two meetings. The results of the study in the first 
cycle and the second cycle experienced a significant increase, either in the 
activities of students and teachers as well as students' speaking ability. The ability 
to speak the students in the first cycle reaches the indicator amounted to 60.60% 
classical completeness of 33 students, the average class 71.66 and the activities of 
students categorized quite active. In the second cycle of mastery learning klasikan 
reached 83.33% of 36 students, the average grade 77.22 and active category of 
student activity. Thus the use of methods of studying cells may improve the 
ability to talk on the subjects INDONESIAN grade IV SDN 1 Telagawaru 
Academic Year 2015/2016. 

 

Keywords: Cell Learning and Speech. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 

A. Latar Belakang 
Latar belakang penelitian ini, di lihat dari hasil wawancara adalah 

proses pembelajaran siswa sangat sulit mengungkapkan ide atau 
gagasannya dalam kegiatan pembelajaran diskusi, Tanya jawab, bercerita 
dan berpidato. Sebagian besar siswa terlihat kurang semangat dan percaya 
diri dalam berbicara.  

Ada dua faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat keterampilan 
siswa dalam berbicara. Faktor yang pertama yaitu pengaruh penggunaan 
bahasa daerah di lingkungan keluarga dan masyarakat. Masih banyak 
keluarga dan masyarakat menggunakan bahasa daerah sebagai sarana 
utama untuk menjalin komunikasi atau interaksi dengan orang lain, 
sehingga sangat berpengaruh dengan perkembangan keterampilan 
berbicara pada siswa yang mengakibatkan siswa kaku dan kesulitan dalam 
mengeluarkan pendapat dan memberikan pertanyaan karena belum 
terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara terus menerus.  

Faktor yang kedua yaitu kurang terampilnya guru dalam pemilihan 
pendekatan, metode, media dan sumber pembelajaran. Pada umumnya 
guru cenderung menggunakan pendekatan konvensional dan kurang 
inovasi, yaitu penggunaan metode ceramah dan Tanya jawab yang terlalu 
sering dan hampir tidak pernah menggunakan metode pembelajaran yang 
lain sehingga kegiatan pembelajaran berbicara berlangsung monoton dan 
membosankan.  

Hasil analisis nilai ulangan harian I siswa kelas IV SDN 1 
Telagawaru tahun ajaran 2015/2016 menunjukan rata-rata yang di peroleh 
siswa adalah 67,5. Siswa yang tuntas berjumlah 4 orang dan yang tidak 
tuntas berjumlah 38 orang dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 
bagi setiap siswa > 70. Oleh karena itu dengan penerapan metode sel 
belajar diharapkan dapat peningkatan keterampilan berbicara siswa kelas 
IV di SDN 1 Telagawaru Lombok barat tahun pembelajaran 2015/2016. 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengajukan  judul 
penelitian, yaitu; “Penerapan Metode Sel BelajarDalam Peningkatan 
Keterampilan Berbicara Siswa Kelas IV SDN 1 Telagawaru Lombok Barat 
Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang di analisis 
dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peningkatan keterampilan  
berbicara melalui penerapan Metode Sel Belajar siswa kelas IV SDN 1 
Telagawaru Lombok Barat Tahun Pelajaran 2015/2016? 

Adapun cara penyelesaian masalah, yaitu mengguna Metode Sel 
Belajar bertujuan agar siswa lebih aktif bertanya dan menjawab pertanyaan 
secara bergantian berdasarkan materi yang sama. Adapun langkah-langkah 
pembelajaran sebagai berikut: 

a. Sebagai persiapan, siswa diberi tugas membaca suatu bacaan 
kemudian menulis pernyataan yang berhubungan dengan masalah 
pokok yang muncul dari bacaan.  
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b. Siswa ditunjuk untuk berpasangan berdasarkan absen. Siswa A 
mulai dengan membacakan pertanyaan pertama dan dijawab oleh 
siswa B.  

c. Setelah mendapatkan jawaban dan mungkin siswa telah dilakukan 
koreksi atau diberi tambahan informasi, giliran siswa B 
mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa A.  

d. Jika siswa A selesai mengajukan satu pertanyaan kemudian 
dijawab oleh siswa B, ganti siswa B yang bertanya dan begitu 
seterusnya.  

e. Selama berlangsung tanya jawab, guru bergerak dari satu 
pasangan ke pasangan yang lain sambil memberi masukan atau 
penjelasan dengan bertanya atau menjawab pertanyaan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk peningkatan 
keterampilan berbicara dengan menerapkan Metode Sel Belajarsiswa kelas 
IV SDN 1 Telagawaru Lombok Barat Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 
B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

Teori yang Relevan: Menurut Wiliam Wiersma (dalam sugiyono, 
2011: 80) menyatakan teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi 
yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara 
sistematik.  

a. Hakikat Berbicara  
Secara umum, berbicara merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang porsi pemakaiannya lebih banyak dibandingkan 
jenis keterampilan berbahasa yang lain selain menyimak. Sebagai 
besar aktivitas kehidupan manusia di lalui dengan berbicara dan 
berinteraksi antaramanusia karena konsekuensi keberadaannya 
sebagai makhluk sosial cenderung dilakukan melalui berbicara dan 
menyimak.  
1. Pengertian Berbicara 

Berbicara merupakan kemampuan mengucapkan 
bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 
menyatakan serta menyampaikan, pikiran, gagasan dan 
perasaan. Sebagai perluasaan dari batasan ini dapat kita 
katakana bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda 
yang dapat didengar (audible) dan yang kelihatan (visible) yang 
memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia 
demi maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide-ide yang 
dikombinasikan. (Suharyanti 2011: 6).  

2. Tujuan Berbicara 
Menurut Tarigan (2008: 15) tujuan utama berbicara 

adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan 
pikiran secara afektif, maka sebaiknya sang pembicara 
memahami makna segala sesuatu yang ingin di 
komunikasikan, dia harus mampu mengevaluasi afek 
komunikasi terhadap pendengarnya, dan dia harus mengetahui 
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prinsip-prinsip yang mendasarkan segala sesuatu pembicaraan, 
baik secara umum maupun perorangan. Pada dasarnya 
berbicara mempunyai tiga tujuan umum, yaitu 
memberitahukan dan melaporkan (to inform), menjamu dan 
menghibur (toentertain), membujuk, mengajak, mendesak, 
dan meyakinkan (to persuade). (Tarigan, 2008: 16). 

3. Faktor-Faktor Pengunjang Keefektifan Berbicara 
Menurut Taryono (dalam Syaiful 2015: 37) terdapat 

dua faktor yang menunjang keefektifan berbicara, yaitu faktor 
kebahasaan dan nonkebahasaan. 
a. Faktor kebahasaan meliputi empat hal, yaitu sebagai 

berikut: (a). Ketepatan ucapan. Seseorang pembicara di 
tuntut mampu mengucapkan bunyi-bunyi dengan tepat. 
(b). Tekanan nada, sandi, dan durasi. (c). Pilihan kata atau 
DIKSI. Seseorang pembicara dituntut mampu memilih dan 
menggunakan kata-kata dengan tepat. (d) Ketepatan 
struktur kalimat. Seseorang pembicara dituntut mampu 
menyusun dan menggunakan kalimat yang efektif. Arsjad 
dan Mukti, 1988 (dalam Syaiful 2015: 37). 

b.  Faktor nonkebahasaan menurut Taryono serta Arsjad dan 
Mukti, (dalam Syaiful 2015: 38)  meliputi tujuan hal 
sebagai berikut: (a) Sikap pembicara. (b) Pandangan mata. 
(c) Keterbukaan. (d) Gerak-gerik dan mimik yang tepat. 
(e) Kenyaringan suara. (f) Kelancaran. (g) Penguasaan 
topik. (h) Penalaran. 

4. Faktor-Faktor Penghambat Keefektifan Berbicara 
Dalam berbicara terdapat dua penghambat, yaitu sebagai 
berikut: 

a. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari 
dalam diri pembicara.  

b. Hambata eksternal menurut Taryono (dalam Syaiful 2015: 
39) meliputi sebagai berikut: (a) Hambatan yang berupa 
suara; (b) Hambatan yang berupa gerak; (c) Hambatan 
yang berupa cahaya; dan (d) Hambatan yang berupa jarak. 

b. Metode Sel Belajar 
1. Pengertian Metode Sel Belajar 

Metode “Sel Belajar” pertama kali dikembangkan oleh 
Goldschmid dari Swiss Federal Institute of Technology di 
Lausanne. Learning Cell menunjuk pada suatu bentuk belajar 
kooperatif dalam bentuk berpasangan, dimana siswa bertanya 
dan menjawab pertanyaan secara bergantian berdasarkan materi 
bacaan yang sama. 

 
 
 
 



 
 

8 
 

2. Tujuan Metode Sel Belajar 
Tujuan dari Metode Sel Belajaritu sendiri adalah untuk 

menciptakan suasana belajar yang mendorong siswanya aktif 
dalam proses belajar mengajar. Keaktifan ini dapat dicapai 
melalui ketergantungan metode yang digunakan. 

3. Langkah-langkah Metode Sel Belajar  
Adapun cara atau bentuk pelaksanaan MSBmenurut 

Goldschmid (dalam Agus 2009 :122-123) sebagai berikut :  
a. Sebagai persiapan, siswa diberi tugas membaca suatu 

bacaan kemudian menulis pernyataan yang berhubungan 
dengan masalah pokok yang muncul dari bacaan.  

b. Siswa ditunjuk untuk berpasangan dengan mencari teman. 
Siswa A mulai dengan membacakan pertanyaan pertama 
dan dijawab oleh siswa B.  

c. Setelah mendapatkan jawaban dan mungkin siswa telah 
dilakukan koreksi atau diberi tambahan informasi, giliran 
siswa B mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh 
siswa A.  

d. Jika siswa A selesai mengajukan satu pertanyaan kemudian 
dijawab oleh siswa B, ganti siswa B yang bertanya dan 
begitu seterusnya.  

e. Selama berlangsung tanya jawab, guru bergerak dari satu 
pasangan ke pasangan yang lain sambil memberi masukan 
atau penjelasan dengan bertanya atau menjawab 
pertanyaan. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 
yang dilakukan oleh: 

1. Baiq Hidayatullah (2014) dengan judul “Penerapan Media Kartu Kata 
Dengan Teknik Talking Stick Circle Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara Siswa Kelas IV SDN 16 Mataram Tahun 
Pelajaran 2013/2014” menyatakan bahwa penerapan Media Kartu 
Kata Dengan Teknik Talking Stick Circle dapat meningkatkan 
kemampuan berbicara siswa dengan persentase ketuntasan belajar 
siswa sebesar 69% pada siklus I dan mengalami peningkatan pada 
siklis II menjadi 93%.  

2. Masruri Hidayati (2013) dengan judul “Peningkatan Kemampuan 
Berbicara Menggunakan Boneka Jari Pada Pembelajaran Bahasa Dan 
Sastra Indonesia Siswa Kelas 1 SDN Rakam Lotim Tahun Pelajaran 
2012/2013”. Menyatakan bahwa penerapan median Boneka Jari dapat 
meningkatkan kemampuan berbicara siswa dengan persentase 
ketuntasan belajar siswa sebesar Siklus 68,75%  pada siklus 1 dan 
mengalami peningkatan pada siklis II menjadi 86,37%. 

3. Rukyati(2014) dengan judul “Penerapan Strategi Pemodelan Dengan 
Bantuan Media Kartu Gambar Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berbicara Siswa Kelas II di SD Negeri Potosiso Pulau Moyo 
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Kecamatan Labuhan Badas Tahun Pelajaran 2013/2014”. Menyatakan 
bahwa Penerapan Strategi Pemodelan dengan Bantuan Media Kartu 
Gambar dapat Meningkatkan Kemampuan Berbicara siswa dengan 
persentase ketuntasan belajar siswa sebesar Siklus 60%  pada siklus 1 
dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 90%. 

Kerangka Berpikir dalam penelitian ini adalah Proses pembelajaran 
merupakan suatu kegiatan dalam pembelajaran yang memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam kegaiatan 
pembelajaran, khususnya kesempatan berperan aktif dalam komunikasi 
atau berbicara di dalam kelas. Namun pada kenyataannya pembelajaran 
berbicara yang dilaksanakan dikelas masih kurang maksimal. Dengan kata 
lain, siswa belum bisa mengungkapkan ide atau gagasannya dengan baik 
dan benar dalam berbicara. 

Dari permasalahan di atas, peneliti akan melaksanakan tindakan 
sebagai upaya untuk memecahkan masalah dengan menerapkan MSB. 
Penerapan metode ini sangat sesuai untuk Peningkatan kemampuan 
berbicara siswa. MSB memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
melatih keterampilan berbicara. Pemebelajaran seperti ini akan membuat 
siswa terbiasa untuk melakukan komunikasi yang baik dan benar.  

Dari tindakan yang diberikan, hasil yang diharapkan dari 
pelaksanaan tindakan tersebut adalah peningkatan kemampuan siswa 
dalam berbicara. 

Sedangkan Hipotesis dalam penelitian ini adalah jika penerapan 
Metode Sell Belajarditerapkan secara optimal dalam pembelajaran 
berbicara, maka kemampuan berbicara siswa kelas IV SDN 1 Telagawaru 
Tahun Pelajaran 2015/2016 dapat meningkat. 

 
C. PELAKSANAAN PENELITIAN 

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kelas IV SDN 1 
TELAGAWARU yang terletak di Jln. Gunung Pengsong, Desa 
Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, No. Telpon 
087865192962. SDN 1 Telagawaru ini memiliki letak yang sangat 
strategis dan mudah untuk dijangkau dari seluruh penjuru Lombok Barat 
dan Mataram. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah 1 bulan, yakni 
bulan Februari 2016. Adapun rincian kegiatan pada setiap siklus yaitu; 
pada siklus I pnelitian dilksanakan tanggal 10 Februari dan siklus II 
tanggal 15-17 Februri 2016. 

Yang menjadi subjekpenelitian ini adalah siswa Kelas IV SDN 1 
Telagawaru, yang di mana berjumlah 42 anak, terdiri atas 21 perempuan 
dan 21 laki-laki.  Sedangkan Observer penelitianDalam ini, peneliti 
dibantu oleh 3 orang observer yaitu Guru kelas IV SDN 1 Telagawaru Ibu 
Maisaro S.Pd, sebagai Observer I yang akan mengobservasi aktivitas guru 
dalam pembelajaran dengan menerapkan MSB, sedangkan sebagai 
observer II saudarah Dede Setiawanto dan Agnita Yuni Palmila yang 
merupakan rekan peneliti sesama mahasiswa PGSD FKIP, yang akan 
membantu mengobservasi aktivitas siswa dalam pembelajaran. 
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Adapun faktor yang diteliti dalam Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) ini antara lain: 
1. Faktor Guru 

Faktor guru yang diamati dalam aktifitas penelitian ini adalah cara 
guru melakukan pembelajaran di kelas dengan menerapkan langkah-
langkah MSB.  

2. Faktor Siswa 
Sedangkan dari faktor siswa yang diamati dalam penelitian ini 
diantaranya aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 
berlangsung. Selain itu, mengamati keterampilan berbicara siswa yang 
meliputi aspek: ketepatan ucapan, tekanan nada, gerak-gerik dan 
mimik, kelancaran dan penguasaan topik dalam berbicara. 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 
orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulanya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang menjadi 
titik perhatian, yaitu variabel harapan dan variabel tindakan. Variabel 
harapan adalah perubahan apa yang diinginkan pada subyek yang dikenai 
tindakan, dalam hal ini sebagai variabel harapannya adalah meningkatnya 
keterampilan berbicara siswa kelas IV SDN 1 Telagawaru. Sedangkan 
variabel tindakan adalah gambaran tentang langkah-langkah nyata yang 
akan dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran, dalam hal ini sebagai 
variable tindakannya yaitu penerapan MSB.  

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas 
ini adalah berbentuk siklus. Penelitian ini dirancang dalam dua siklus, 
Namun apabila pelaksanaan dua siklus ini dirasa belum mencapai hasil 
yang maksimal sesuai indikator ketercapaian yang telah ditetapkan, maka 
akan dilaksanakan pada siklus berikutnya. Konsep inti penelitian tindakan 
kelas yang diperkenakan oleh Kurt Lewin ialah bahwa dalam satu siklus 
terdiri empat langkah, yaitu: (1) perencanaan (planning), (2) tindakan 
(acting), (3) pengamatan (observing), dan (4) refleksi (reflecting). Lewin, 
1990 (dalam Iskandar, 2011: 28).  

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga 
menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun 
kuantitatif yang menunjukan fakta. Sedangkan metode pengumpulan data 
ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan data. Ada dua macam data yaitu kualitatif dan kuantitatif. 
Sehubungan dengan penelitian ini maka metode pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Sumber Data  

Sumber data penelitian ini berasal dari hasil observasi oleh observer 
peneliti dan evaluasi keterampilan berbicara siswa kelas IV SDN 1 
Telagawaru tahun pelajaran 2015/2016. 
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2. Jenis Data 
a. Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, 

karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata.  
b. Data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka.  

Instrumen pengumpulan data merupakan alat-alat yang digunakan 
dalam kegiatan pembelajaran untuk mengukur tingkat kemampuan siswa 
dalam merespon dan memahami pelajaran. Instrumen yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi (Pengamatan) 
Dalam penelitian ini digunakan lemabar observasi yaitu melakukan 
pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari 
dekat kegaiatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan 
dua jenis lembar observasi yaitu: lembar observasi aktivitas guru  
dan lembar observasi aktivitas siswa.   

2. Instrument Pengamatan Keterampilan Berbicara 
Instrument pengamatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat 
keterampilan berbicara siswa pada saat kegiatan pembelajaran 
menggunakan MSB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 
dibawah ini: 

Table 3.2 Aspek Penilaian Keterampilan Berbicara 
No  Aspek  Indicator  
1 Ketepatan Ucapan Siswa mampu mengucapkan bunyi-bunyi 

dengan tepat. 
2 Tekanan Nada Siswa mampu memberikan penekanan 

nada, sandi dan durasi dengan tepat. 
3 Ketepatan Struktur 

Kalimat 
Siswa mampu menyusun dan 
menggunakan kalimat yang efektif. 

4 Kelancaran  Siswa mampu menyampaikan 
gagasannya  dengan lancar. 

5 Pemahaman/penguasaan 
topic 

Siswa mampu menguasai topik yang 
dibicarakan. 

 
3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung 
dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relavan, 
peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumentasi, 
data yang relevan penelitian.  

Teknik Analisis Data sebagai berikut:  
1. Teknik analisis data hasil belajar siswa. Berbicara pada simulasi 

latihan komunikasi secara berpasangan  
a. Hasil Berbicara 

 

  Nilai  = 
Skor Perolehan  

 x 100 Skor Maksimal 
b. Menghitung Nilai Rata-rata Kelas 

 

  X = 
∑X  N 
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c. Ketuntasan klasikal 

 

P = 
∑ Siswa yang tuntas belajar  

 x 100 % ∑ Siswa 
 

2. Teknik analisis aktivitas guru dalam pembelajaran 
Tabel 3.3 Pedoman Kriteria Aktivitas Guru 

Interval Interval skor Kategori 
Mi + 1,5 SDi ≤ A ≤ Smi 93,75 ≤ A ≤ 100 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ A < Mi + 1,5 SDi 72,92 ≤ A < 93,75  Aktif 
Mi – 0,5 SDi ≤ A < Mi + 0,5 SDi 52,09 ≤ A < 72,92  Cukup aktif 
Mi – 1,5 SDI ≤ A < Mi – 0,5 SDi 31,26 ≤ A < 52,09 Kurang aktif 

0 ≤ A < Mi – 1,5 SDI  0 ≤ A< 31,26  Tidak aktif 
 

3. Teknik análisis aktivitas belajar siswa 
Tabel 3.4 Pedoman Kriteria Aktivitas siswa 

Interval Interval skor Kategori 
Mi + 1,5 SDi ≤ A ≤ Smi 93,75 ≤ A ≤ 100 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ A < Mi + 1,5 SDi 72,92 ≤ A < 93,75  Aktif 
Mi – 0,5 SDi ≤ A < Mi + 0,5 SDi 52,09 ≤ A < 72,92  Cukup aktif 
Mi – 1,5 SDI ≤ A < Mi – 0,5 SDi 31,26 ≤ A < 52,09 Kurang aktif 

0 ≤ A < Mi – 1,5 SDI  0 ≤ A< 31,26  Tidak aktif 
4.  

Adapun indikator keberhasilan kinerja ini adalah suatu tolok ukur 
keberhasilan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 
dikatakan berhasil apabila: 
1. Keterampilan berbicara siswa pada pelajaran bahasa Indonesia dengan 

menerapkan Metode Sel Belajar di katakana berhasil jika : 80 % siswa 
telah mencapai KKM ≥ 70 

2. Kriteria  aktivitas belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan 
menerapkan Metode Sel Belajar, minimal berkategori aktif. 

3. Kriteria  aktivitas guru dalam pembelajaran dengan menerapkan 
Metode Sel Belajar, dikatan berhasil apabila kriteria aktivitas guru 
minimal berkategori aktif. 
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D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian  

Tabel 4.7Hasil Observasi dan Hasil Kemampuan Berbicara 
 
 
 
Siklus 

Skor/Presentase 
Aktivitas Mengajar 
Guru 

Skor/Presentase 
Aktivitas Belajar Siwa 

Kemampuan Berbicara 

Prentase Kriteria Prentase Kriteria Rata-rata Ketuntasan Siswa 
tuntas 

Siswa tidak 
tuntas 

I 72,49% Cukup 
Aktif 

67,5% Cukup 
Aktif 

71,66 60,60% 20 13 

II 84,95% Aktif 83,49% Aktif 72,22 83,33% 30 6 
 
2. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan II dapat 
ditunjukan adanya peningkatan kemampuan berbicara siswa pada mata 
pelajaran bahasa Indonesia. Adapun peningkatan hasil keterampilan 
berbicara siswa dari siklus I ke siklus II adapun dihitung sebagai 
berikut : 

P = Selisih dari siklus II – siklus I X 100 % Siklus II 
 

 
 

 
 
 
Peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II presentase  

27,27%. Hal ini disebabkan karena siswa yang tuntas meningkat 
dengan hasil yang lebih baik.  

Dengan penggunaan metode Sel Belajar pada pembelajaran 
bahasa Indonesia di kelas IV ini menjadi suatu hal yang baru dan 
menyenangkan bagi siswa. Dengan mereka belajar mencari informasi 
dalam teks bacaan dan langsung menyampaikan kalimat pertanyaan 
dan menjawab pertanyaan secara lisan sesuai dengan informasi yang 
di dapatkan pada teks bacaan. Memberikan motivasi tersendiri bagi  
siswa untuk terus melakukan latihan komunikasi, sehingga siswa lebih 
cepat mengerti apa yang dimaksud dan lebih mampu mengingat apa 
yang mereka pelajari. Siswa dilibatkan langsung dengan pelajaran 
sehingga siswa berani dalam berbicara di depan guru dan teman 
lainnya., hal ini menyebabkan siswa antusias dan tertarik dalam 
mengikuti pembelajaran 

Dengan demikian, berdasarkan hipotesis penelitian tersebut 
terbukti bahwa penerapan Metode Sell Belajarsecara optimal dalam 
pembelajaran berbicara, maka kemampuan berbicara siswa kelas IV 
SDN 1 Telagawaru Tahun Pelajaran 2015/2016 dapat meningkat. 

P = 83,33 -  60,60 X 100 % 83,33 

 
 P  = 

 
27, 27 % 
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E. PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang berjudul 
“Penerapan Metode Sel BelajarDalam Peningkatan Keterampilan 
Berbicara Siswa Kelas IV SDN 1 Telagawaru Lombok Barat Tahun 
Pelajaran 2015/2016”, maka dapat disimpulkan bahwa: 

Penggunaan metode Sel Belajar dapat meningkatkan 
kemampuan berbicara siswa kelas IV SDN 1 Telagawaru tahun 
pelajaran 2015/2016. Peningkatan tersebut ditunjukan oleh rata-rata 
hasil belajar bicara siswa dari siklus I dan siklus II . Berdasarkan hasil 
analisis data dapat diperoleh nilai rata-rata siswa 71,66 dan  meningkat 
menjadi 72,22. Demikian juga dengan ketuntasan klasikal kemampuan 
berbicara siswa dari 60,60% dan meningkat menjadi 83,33% sehingga 
penelitian sudah dapat dikatakn berhasil karena telah mencapai 
ketuntasan yang diharapkan.Penggunaan metode Sel Belajar juga dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa. Peningkatan tersebut ditunjukan 
dengan nilai aktivitas siswa dari 67,5% pada siklus I berkategori cukup 
aktif dan menjadi 83,49% pada siklus II berkategori aktif. 

2. Saran 
Penggunaan metode Sel Belajar dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Adapun saran-saran yang 
dapat saya sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

a. Bagi Siswa 
Siswa jangan pernah bosan untuk terus berlatih komunikasi 
berpasangan dan berbicara di depan teman-temannya dengan Sel 
Belajar, supaya kemampuan berbicara dapat ditingkatkan.  

b. Bagi Guru 
Guru harus menggunakan metode Sel Belajar secara terus 
menerus dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk melatih 
maupun meningkatkan kemampuan berbicara siswa. 

c. Bagi Sekolah 
Sekolah hendaknya mampu memberikan dukungan dan 
memfasilitasi kepada semua guru dalam mengembangkan 
karirnya dengan sering mengadakan penelitian tindakan kelas 
dan menggunakan berbagai macam metode maupu teknik guna 
meningkatkan kreativitas dan inovasi pembelajaran.  
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