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 Penelitian ini dilaksanakan di SDN 106170 Biru-biru, dengan 

menggunakan  Metode Percakapan dengan sasaran utama untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan berbicara pada pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas IV 

SDN 106170 Biru-biru. 

  Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah masalah rendahnya 

keterampilan siswa dalam berbicara pada materi memperagakan teks percakapan 

di telepon di kelas IV SDN 106170 Biru-biru. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini apakah dengan penggunaan Metode Percakapan dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa pada materi pokok memperagakan teks percakapan 

di telepon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan  Metode Percakapan. 

 Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti melakukan 

observasi dan tes. Adapun observasi yang dilakukan meliputi observasi guru dan 

siswa. Sedangkan tes dilaksanakan pada pre tes, siklus I dan II. Dari hasil 

observasi yang diperoleh dari 20 orang siswa pada tes awal (pre tes) hanya 

terdapat 5 siswa yang terampil berbicara dengan persentase 25%. Nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa adalah 57,75. Maka dilakukan siklus I untuk melihat 

peningkatan keterampilan berbicara siswa. Dari siklus I diperoleh hasil 13 siswa 

yang terampil berbicara dengan persentase 65% dan  nilai rata-rata yang diperoleh 

sebesar 71,7. Pada siklus I keterampilan berbicara siswa mengalami peningkatan 

sebesar 40% dibandingkan pada pre tes. Namun hasil tersebut belum mencapai 

target yang diharapkan oleh peneliti yaitu siswa yang terampil berbicara mencapai 

80%. Selanjutnya peneliti melakukan siklus II agar hasil yang diperoleh siswa 

sesuai dengan yang diharapkan. Dari siklus II diperoleh hasil 18 siswa dinyatakan 

terampi berbicara dengan persentase 90% dan nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

83. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran  dengan 

menggunakan Metode Percakapan dapat meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas IV SDN 106170 Biru-biru. 

 Dari hasil temuan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

diajukan yaitu dengan menggunakan Metode percakapan dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV SDN 

106170 BIru-Biru T.A 2011/2012 dapat diterima. 

 

 


