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ABSTRAK 

ELLA LARAS SANTI, 1141111029, “Pemanfaatan Information and 

Communication Technology (ICT) Untuk Meningkatkan Pembelajaran 

Membaca dan Berbicara Pada Siswa Kelas V SD Negeri 106811 Bandar 

Setia”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca 

dan berbicara dengan memanfaatkan Information and Communication Technology 

(ICT) pada audio visual dalam bentuk film animasi pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia Kelas V SD Negeri 106811 Bandar Setia. 

Penelitian ini menggunakan desain PTK (Penelitian Tindakan Kelas). 

Subjek dalam penelitian ini siswa kelas VA SD Negeri 106811 Bandar Setia 

sebanyak 1 kelas yaitu 35 siswa yang terdiri dari 20 orang siswa laki-laki dan 15 

orang siswa perempuan.  

Berdasarkan temuan hasil pre test (test awal) yang berjumlah 35 orang 

siswa, siswa yang memiliki kemampuan membaca pemahaman di bawah 65 

(<65), yaitu dengan nilai rata-rata 45,77; tergolong sangat rendah. Dari perolehan 

hasil pre test tersebut, peneliti melanjutkan ke post test siklus I. Pada siklus I nilai 

siswa mulai meningkat dengan nilai rata-rata 55,71 dan masih tergolong rendah. 

Peneliti melanjutkan ke post test siklus II, pada siklus II diperoleh ketuntasan 

klasikal sebesar 88,57% yang berarti membuktikan bahwa kemampuan 

keterampilan membaca siswa secara klasikal pada siklus II telah meningkat 

karena telah mencapai 85,00% dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 72,22 

yang mana termasuk dalam kategori baik. 

Selanjutnya untuk keterampilan berbicara siswa pada hasil pengamatan 

(observasi) awal, siswa yang memiliki kemampuan berbicara di bawah 65 (<65), 

yaitu dengan nilai rata-rata 59,50; tergolong sangat rendah. Dari perolehan hasil 

pengamatan (observasi) awal, peneliti melanjutkan pada pengamatan siklus I. 

Pada siklus I nilai siswa mulai meningkat dengan nilai rata-rata 69 dan tergolong 

berhasil namun belum maksimal. Peneliti melanjutkan pada pengamatan siklus II, 

pada siklus II diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 100% yang berarti 

membuktikan bahwa kemampuan keterampilan membaca siswa secara klasikal 

pada siklus II telah meningkat karena telah mencapai 85,00% dengan perolehan 

nilai rata-rata sebesar 80,71 yang mana termasuk dalam kategori baik.   

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan memanfaatkan 

Information and Communication Technology (ICT) pada audio visual dalam 

bentuk film animasi dapat meningkatkan kemampuan keterampilan membaca dan 

berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas V SD Negeri 106811 

Bandar Setia. Sebagai tindak lanjut maka dalam rangka meningkatkan 

kemampuan keterampilan membaca dan berbicara siswa pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia diharapkan kepada guru tidak hanya menggunakan metode 

ceramah dan tidak menggunakan media pembelajaran, namun dapat merancang 

dan mengembangkan suatu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa 

untuk belajar, salah satunya dengan memanfaatkan memanfaatkan Information 

and Communication Technology (ICT) pada audio visual dalam bentuk film 

animasi.  
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