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ABSTRAK 

IRMA APRIDA SIREGAR,      NIM : 1141111038,  “Meningkatkan 

Pembelajaran Literasi Melalui Media Berbasis ICT (Information And 

Communication Technology) Pada Siswa Kelas VI SD Negeri 101800 Deli Tua 

T.A 2017/2018. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya keterampilan 

menyimak dan berbicara siswa yang dikarenakan strategi pembelajaran yang 

digunakan guru bersifat satu arah (ceramah), guru tidak menggunakan metode 

ataupun media pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga 

siswa sulit untuk memahami materi yang diajarkan. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan mneyimak dan berbicara melalui media berbasis ICT 

(Information and Communication Technology) dengan menggunakan video 

pembelajaran mendengarkan isi cerita pada siswa kelas VI SD Negeri 101800 

Deli Tua. Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas dan subjek 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VI SD Negeri 101800 Deli Tua 

dengan jumlah 28 orang siswa. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah Lembar Observasi dan Test Essay pada setiap siklus. Penelitian ini 

dilakukan dalam dua siklus, masing-masing siklus dilaksanakan dalam dua kali 

pertemuan. Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilaksanakan, 

pada siklus I diperoleh hasil tes menyimak isi cerita dengan menggunakan media 

berbasis Information and Communication Technology (ICT) siswa yang tuntas  

sebanyak 13 siswa (46,42%) dan siswa yang belum tuntas sebanyak 15 siswa 

(53,58%) dengan nilai rata-rata 60,53. Setelah itu pada siklus II diperoleh hasil tes 

menyimak isi cerita siswa yang tuntas sebanyak 24 siswa (85,7%) dan siswa yang 

belum tuntas sebanyak 4 siswa (14,28%) dengan nila rata-rata klasikal sebesar 83. 

Selanjutnya hasil observasi pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 13 siswa 

(46,42%) dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 15 siswa (53,58%). Kemudian 

hasil observasi siklus II siswa yang tuntas sebanyak 24 siswa (86,7%) dan siswa 

yang tidak tuntas sebanyak 4 siswa (14,28%). Kemudian hasil observasi 

keterampilan pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 10 siswa (35,72%) dan 

siswa yang belum tuntas sebanyak 18 siswa (64,28%). Kemudian hasil observasi 

siklus II siswa yang tuntas sebanyak 20 siswa (71,43%) dan siswa yang belum 

tuntas sebanyak 8 siswa (28,57%). Ini menunjukkan hasil tes dan hasil observasi 

menyimak dan observasi berbicara isi cerita pada siklus II mengalami peningkatan 

dan mencapai nilai ketuntasan yang diharapkan. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan media berbasis Information and 

Communication Technology (ICT) meningkatkan pembelajaran literasi pada 

menyimak dan berbicara isi cerita siswa kelas VI SD Negeri 101800 Deli Tua T.A 

2017/2018. 
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