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ABSTRAK 

 Penelitian ini membahas tentang pengaruh teknik round robin terhadap 

keterampilan berbicara siswa kelas V pada pembelajaran Bahasa Indonesia di MI 

Daarul Aitam Palembang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

keterampilan berbicara siswa kelas eksperimen yang menggunakan teknik round 

robin pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam 

Palembang, bagaimana keterampilan berbicara siswa kelas kontrol yang tidak 

menggunakan teknik round robin pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah 

Ibtidaiyah Daarul Aitam Palembang, dan apakah ada pengaruh dari penggunaan 

Teknik round robin terhadap keterampilan berbicara siswa kelas V pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di MI Daarul Aitam Palembang. Skripsi ini merupakan 

jenis penelitian eksperimen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan adalah uji ”t”. 

Dari analisis tersebut maka diperoleh kesimpulan yaitu: keterampilan 

berbicara siswa kelas V.B (kelas eksperimen) di MI Daarul Aitam Palembang yang 

menggunakan teknik round robin, tergolong tinggi dengan persentase 32%. Diikuti 

dengan keterampilan berbicara siswa yang tergolong sedang sebanyak 49%, dan 

tergolong rendah sebanyak 19%. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai keterampilan 

berbicara siswa pada saat posttest. Sedangkan keterampilan berbicara siswa kelas 

V.A (kelas kontrol) di MI Daarul Aitam Palembang yang tidak menggunakan teknik 

round robin, tergolong tinggi dengan presentase 14%. Diikuti dengan keterampilan 

berbicara siswa yang tergolong sedang sebanyak 62%, dan tergolong rendah 

sebanyak 24%. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai keterampilan berbicara siswa pada 

saat posttest. Dari analisis data keterampilan berbicara siswa di MI Daarul Aitam 

Palembang, terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan berbicara siswa 

kelas V.B (Kelas Eksperimen) yang menggunakan teknik round robin dengan 

keterampilan berbicara siswa kelas V.A (Kelas Kontrol). Dengan demikian, pengaruh 

penggunaan teknik round robin terhadap keterampilan berbicara siswa sangat 

signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan 

perhitungan uji t yaitu: perhitungan (to = 12,54) dan besarnya “t” yang tercantum 

pada Tabel Nilai t (tt5% = 2,03 dan tt1% = 2,72) maka dapat diketahui bahwa to 

adalah lebih besar dari pada tt yaitu 2,03 < 12,54 >  2,72. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa mengajar dengan menggunakan teknik round robin memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap keterampilan berbicara siswa kelas V pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia di MI Daarul Aitam Palembang. 
 

 

 

 



x 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil 

karya kesastraan bangsa Indonesia. Standar Kopetensi mata pelajaran bahsa Indonesia 

merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan 

penguasaan pengetahuan, keteramilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa 

dan sastra Indonesia. Standar Kopetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk 

memahami dan merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global. Salah satu 

aspek keterampilan berbahasa yang sangat penting perannya dalam upaya melahirkan 

generasi masa depan yang cerdas, kritis, kreatif, dan berbudaya adalah keterampilan 

berbicara.  

Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi dalam rangka memenuhi sifat 

dasar manusia sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesama 

manusia. Seseorang yang mempunyai keterampilan bahasa yang memadai akan lebih 

mudah menyampaikan dan memahami informasi baik secara lisan maupun tulisan. 

Bahasa juga memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, soaial, dan 

emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari 

semua bidang setudi. Menurut Harris keterampilan berbicara mempunyai empat 

komponen, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan 
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membaca dan keterampilan menulis.
1
 Siswa harus menguasai keempat aspek tersebut 

agar terampil berbahasa. Dengan demikian, pembelajaran ketermpilan berbahasa di 

sekolah dasar tidak hanya menekankan pada teori saja, tetapi siswa dituntut pula 

untuk mampu menggunakan bahasa sebagaimana fungsinya yaitu, sebagai alat untuk 

berkomunikasi. 

Bahasa Indonesia merupakan alat untuk berkomunikasi secara lisan dan tulis. 

Berkomunikasi adalah memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Kemampuan 

komunikasi dalam pengertian yang utuh adalah kemampuan berwacana, yakni 

kemampuan memahami, menghasilkan teks lisan atau tulis yang direalisasikan dalam 

empat keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis. Keempat keterampilan inilah yang akan digunakan untuk menanggapi atau 

menciptakan wacana dalam kehidupan bermasyarakat. Berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai perluasan 

dari batasan ini dapat dikatakan 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. Lebih jauh lagi, berbicara merupakan 

suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, 

                                                           
1
 Henry Guntur Tarigan,  Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2008), hlm. 1 
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neurologis, semantik, dan linguistik sedemikian ekstensif, secara luas sehingga dapat 

dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. 

Dengan demikian, berbicara itu lebih daripada hanya sekedar pengucapan bunyi-

bunyi atau kata-kata. Berbicara adalah suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan-

gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang 

pendengar atau penyimak.
2
 

Keterampilan berbicara bukanlah suatu jenis keterampilan yang dapat 

diwariskan secara turun temurun walaupun pada dasarnya secara alamiah setiap 

manusia dapat berbicara. Namun, keterampilan berbicara secara formal memerlukan 

latihan dan pengarahan yang intensif. Siswa yang mempunyai keterampilan berbicara 

yang baik, pembicaraannya akan lebih mudah dipahami oleh penyimaknya. Akan 

tetapi, masalah yang terjadi di lapangan adalah tidak semua siswa mempunyai 

kemampuan berbicara yang baik. Oleh sebab itu, pembinaan keterampilan berbicara 

harus dilakukan sedini mungkin. Keterampilan berbicara harus dikuasai oleh setiap 

siswa karena keterampilan ini secara langsung berkaitan dengan seluruh proses 

belajar siswa di sekolah. Keberhasilan belajar siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran sangat ditentukan oleh penguasaan kemampuan berbicara siswa. Siswa 

yang tidak mampu berbicara dengan baik dan benar akan mengalami kesulitan dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran di semua mata pelajaran. 

Namun dalam kenyataannya di lapangan, pembelajaran keterampilan 

berbicara masih dianaktirikan karena pembelajaran lebih difokuskan pada materi 

                                                           
2
 Ibid., hlm. 16 
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ujian. Artinya, jika siswa memiliki nilai yang tinggi pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, belum tentu siswa memiliki keterampilan berbicara yang baik. Sebagai 

dampaknya, siswa cenderung malu dan tidak percaya diri dalam mengutarakan setiap 

pendapat atau pertanyaan yang sebenarnya ada di benak siswa. 

Dari hasil observasi pada tanggal 5 April 2016 pada hari Selasa, diketahui 

mata pelajaran Bahasa Indonesia ini berada pada tingkat yang rendah belum 

mencapai tujuan yang diinginkan. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

masih bersifat konvensional karena guru cenderung lebih banyak memberikan 

ceramah dalam pembelajaran berbicara. Dalam melatih keterampilan berbicara guru 

belum menggunakan metode yang efektif, misalnya dengan teknik Round Robin, 

akibatnya siswa mengalami kesukaran pada saat mengutarakan pendapat atau 

menjawab pertanyaan. Di samping itu, siswa cenderung malas dan takut salah dalam 

mengutarakan pendapat atau menjawab pertanyaan. Sehingga siswa lebih memilih 

diam dan cenderung pasif saat pembelajaran berlangsung. 

Round Robin (merespon secara bergilir) adalah teknik dimana siswa 

mengajukan gagasan-gagasan namun tanpa mengelaborasi, menjelaskan, 

mengevaluasi, atau mempertanyakan gagasan tersebut. Setiap anggota kelompok 

secara bergiliran merespon pertanyaan dengan sebuah kata, frase atau peryataan 

singkat. Urutan pemberian respon ini diatur dengan memulai dari satu siswa ke siswa 

lainya sampai semua siswa memiliki kesempatan untuk berbicara.
3
 Fungsi dari round 

                                                           
3
 Elizabeth, Teknik-Teknik Pembelajaran Kolaboratif, (Bandung: Nusamedia, 2012), hlm. 162 
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robin yaitu mengekspresiakn gagasan dan pendapat, mengarang cerita, dan saling 

berpartisipasi satu sama lain.  

Dengan teknik round robin dalam pembelajaran keterampilan berbicara, siswa 

kelas V Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam Palembang akan mampu 

menumbuhkembangkan potensi intelektual, sosial, dan emosional yang ada dalam 

dirinya, sehingga kelak siswa mampu berkomunikasi dan berinteraksi sosial secara 

matang, arif, dan dewasa. Selain itu, siswa juga akan terlatih untuk mengemukakan 

gagasan dan perasaan secara cerdas dan kreatif, mampu berkomunikasi secara efektif 

dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, serta mampu menemukan dan 

menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya dalam 

menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. 

Beranjak dari pentingnya keterampilan berbicara bagi siswa maka perlu adanya 

pembelajaran dengan menggunakan teknik round robin. Dengan demikian, diadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Teknik Round Robin terhadap Keterampilan 

Berbicara Siswa Kelas V Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah 

Ibtidaiyah Daarul Aitam Palembang”. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan 

keterampilan berbicara siswa kelas V Madrsah Ibtidaiyah Daarul Aitam Palembang 

akan meningkat. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

Dalam penelitian ini penulis memilih pada faktor yang mempengaruhi 

keterampilan berbicara siswa kelas V MI Daaarul Aitam Palembang. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah: 

a. Anak cenderung malu dan tidak percaya diri dalam mengutarakan pendapat 

atau pertanyaan secara lisan. 

b. Metode yang digunakan guru masih bersifat konvensional. 

c. Keterampilan berbicara siswa masih rendah. 

d. Dalam melatih keterampilan berbicara guru belum menggunakan metode yang 

efektif. 

2. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti hanya dibatasi pada 

masalah penggunaan teknik round robin dan keterampilan berbicara siswa kelas 

V pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menanggapi suatu persoalan atau 

peristiwa di MI Daarul Aitam Palembang. 

3. Rumusan masalah 

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan Teknik Round Robin pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di MI Daarul Aitam Palembang? 

2. Bagaimana keterampilan berbicara siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kelas V di MI Daarul Aitam Palembang? 

3. Apakah ada pengaruh dari penrapan Teknik Round Robin terhadap 

keterampilan berbicara siswa kelas V pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

di MI Daarul Aitam Palembang ? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penerapan teknik round robin pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesiadi MI Daarul Aitam Palembang. 

b. Untuk mengetahui keterampilan berbicara siswa kelas kontrol dan 

eksperimen yang tidak menggunakan teknik round robin pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V di MI Daarul Aitam Palembang. 

c. Untuk mengetahui pengaruh Teknik round robin terhadap keterampilan 

berbicara siswa kelas V pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di MI Daarul 

Aitam Palembang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan untuk mewujudkan pembelajaran yang 

dapat melatih siswa dalam keterampilan berbicara dan mendapatkan 

pengalaman baru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk masa yang 

akan datang.  

b. Bagi siswa, sebagai pengalaman baru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

dan melatih keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran. 

c. Bagi guru, sebagai bahan masukan untuk membantu dalam proses 

pembelajaran dikelas.  
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D. Tinjauan Kepustakaan 

Tinjauan Pustaka yang di maksud disini adalah Mengkaji atau memeriksa 

daftar pustaka untuk mengetahui apakah permasalahan yang diteliti sudah ada 

mahasiswa yang meneliti atau membahasnya. Berdasarkan beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian sedang direncanakan dan menunjukan 

bahwa penelitian yang akan dilakukan belum ada yang bahasnya, serta untuk 

memberikan gambaran yang akan dipakai sebagai landasan peneliti yang 

berhubungan dengan penelitian ini dan berguna membantu penulis dalam menyusun 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Lailiyana Septiana, NIM. 06230027 (2011) Program Studi Pendidikan Bahasa 

Arab dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Teknik Brainstorming Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah Talang Kelapa Alang-Alang lebar” berdasarkan penelitiannya 

Hasil penerapan teknik Brainstorming untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

bahasa Arab siswa mengalami peningkatan yang baik. Padasiklus I, hasil yang di 

peroleh dengan nilai rata-rata kemampuan siswa 76,1 dan nilai rata-rata ketuntasan 

siswa sebesar 79,4%. Pada siklus II, terjadi peningkatan nilai dari siklus I yaitu 

dengan nilai rata-rata kemampuan siswa 78 dan rata-rata ketuntasan siswa sebesar 

91,1%. Sedangkan pada nilai ulangan harian sedikit ada penurunan yang tidak terlalu 

signifikan dari nilai siklus II yaitu dengan nilai rata-rata kemampuan dan ketuntasan 

siswa menjadi 77,1 dan 85,2%. Dengan menerapkan teknik Brainstorming dalam 

pengajaran bahasa Arab untuk keterampilan berbicara, dapat meningkatkan 
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antusiasme dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab 

khususnya untuk keterampilan berbicara, sehingga keterampilan berbicara bahasa 

Arab siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Talang Kelapa Alang-Alang 

lebar pun mengalami peningkatan yang signifikan.
4
Persamaan dengan penelitian di 

atas yaitu sama-sama membahas keterampilan berbicara. Perbedaanya yaitu Liliyana 

Septiana menerapkan Teknik Brainstroming pada mata pelajaran Bahasa Arab, 

sedngkan penelitian saya menerapkan Teknik round robin dan pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. 

Burwati, (2011) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  dalam 

skripsinya yang berjudul “Pembelajaran Kooperatif Tipe Round Robin Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Murid Kelas IV SDN 005 Petai Kecamatan 

Inuman Kabupaten Kuatan Singingi”. Berdasarkan hasil penelitian dari analisis 

tindakan diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif teknik Round Robin 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika murid denagan baik. Hasil belajar 

sebelum dan sesudah tindakan terbukti adanya peningkatan hasil belajar dari siklus I 

ke siklus II. sebelum diadakan tindakan hasil belajar murid mencapai57,3% dan nilai 

klasikal yaitu 40,9% dengan kategori rendah belum mencapai indikator yang 

diinginkan yaitu 65 sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ada di 

sekolah SDN 005 Petai Kecamatan Inuman, sedangkan dengan penerapan 

                                                           
4
 Lailiyana Septiana, “Penerapan Teknik Brainstorming Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Talang Kelapa Alang-Alang 

lebar”. Skripsi Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, (Pelembang: Perpustakaan UIN Raden 

Fatah, 2011). 
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pembelajaran kooperatif teknik round robin meningkat menjadi 73,6% dan nilai 

klasikal 86,4% dengan kategori tinggi, keadaan ini menunjukkan bahwa perbaikan 

pembelajaran pada mata pelajaran matematika dengan pembelajaran kooperatif teknik 

round robin dapat dikatakan berhasil.
5
 Persamaan dengan penelitian di atas yaitu, 

sama-sama meneliti tentang teknik round robin. Perbedaan dengan penelitian di atas 

yaitu, Burwati meneliti hasil belajar pada mata pelajaran Matematika pada kelas IV di 

SD 005 Petai, sedangkan peneliti meneliti keterampilan berbicara pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di MI Daarul Aitam Palembang. 

Yepi Apriani, NIM. 11 270 100 (2015) Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah dalam skripsinya yang berjudul “ Penerapan Model 

Pemmbelajaran Role Playing Terhadap Keterampilan Berbicara Siswa Kelas V Mata 

Pelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Ibtidaiyah Ahliyah 2 Palembang”. Hasil dari 

penelitianya adalah adanya perbedaan antara hasil belajar kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Presentase hasil nilai kelompok eksperimen terkatagori tinggi 2 

orang (8,4%), sedang 21 orang (87,5%) dan rendah 1 orang (4,16%). Untuk hasil nilai 

kelompok kontrol terkatagori tinggi 1 orang (4%), sedang 18 orang (75%), dan 

rendah 5 orang (21%). Berdasarkan analisis data dengan rumus t-tes adalah nilai 

perhitungan t-tes lebih besar daropada t-tabel, baik pada taraf 5% maupun 1% dengan 

rincian 2,01 < 8,455 > 2,68 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Maka kesimpilan 

                                                           
5 Burwati, “Pembelajaran Kooperatif Tipe Round Robin Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Murid Kelas IV SDN 005 Petai Kecamatan Inuman Kabupaten Kuatan Singingi”. Skripsi 

Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), 

(Online) http://repository.uin-suska.ac.id/1765/, 15 April 2016 

http://repository.uin-suska.ac.id/1765/
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dari penelitian ini yakni terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas V antara siswa 

yang menerapkan metode konvensional, dan yang menerapkan model pembelajaran 

role playing pada mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Ahliyah 2 

Palembang.
6
 Persamaa dengan penelitian di atas sama-sama meneliti tentang 

keterampilan berbicara di kelas V. Perbedaan dengan penelitian di atas Yepi Ibrahim 

meneliti tentang penerapan model pembelajaran role playing pada mata pelajaran 

Bahasa Arab di MI Ahliyah 2 Palembang, sedangkan peneliti meneliti tentang 

pengaruh teknik round robin pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di MI Daarul 

Aitam Palembang. 

Wahyuni, NIM 1004156 (2014) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam skripsinya yang berjudul 

“Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara tentang Pidato Melalui Model 

Numbered Heads Together Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VI Di MI 

Ma’had Islamy Palembang”. Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang telah 

dilaksanakan menunjukkan bahwa kemampuan berbicara siswa meningkat dari 

prasiklus ke siklus I, dan siklus II. Pada prasiklus rata-rata kemampuan berbicara 

sebesar 66,67. Sedangkan pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa sebesar 72,50 dan 

pada siklus II meningkat menjadi 80,28. Peningkatan kemampuan berbicara ini 

ditandai dengan semakin meningkatnya kemampuan berbicara dan membuat konsep 

                                                           
6
 Yepi Apriani, “Penerapan Model Pemmbelajaran Role Playing Terhadap Keterampilan 

Berbicara Siswa Kelas V Mata Pelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Ibtidaiyah Ahliyah 2 Palembang”. 

Skripsi Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, (Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah, 

2015). 
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pidato yang dibacakan didepan kelas. Dari penelitian ini di dapatkan suatu 

kesimpulan, yaitu pembelajaran, yang menerapkan model Numbered Heads Together 

(NHT), memiliki dampak positif yang mampu meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa.
7
 Persamaan dengan penelitian di atas sama-sama mengenai tentang 

keterampilan berbicara pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perbedaan dengan 

penelitian di atas yaitu, Wahyuni membahas tentang menerapkan model pembelajaran 

numbered heads together pada kelas VI MI Ma’had Islamy Palembang, sedangkan 

peneliti membahas pengaruh teknik round robin pada kelas V di MI Daarul Aitam 

Palembang. 

Emirawati, NIM. 371.307 2 (2011). Dalam skripsinya yang berjudul 

“Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Round Robin dengan Menggunakan LKS 

dalam Pembelajaran Matematika Kelas V SDN 1 Sungai Geringging”. Penelitian ini 

bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif tipe round 

robin dengan menggunakan LKS dalam pembelajaran matematika kelas V SDN 1 

Sungai Geringging. Jenis penelitian adalah penelitian  eksperimen dengan rancangan 

Randomized Control Group Only Design. Hasil penelitian menunjukan  bahwa 

dengan   penerapan model pembelajaran  Round Robin lebih baik dari pada hasil 

belajar matematika menggunakan pembelajaran konvensional.
8
 Persamaan dengan 

                                                           
7
 Wahyuni, “Meningkatkan Keterampilan Berbicara tentang Pidato Melalui Model Numbered 

Heads Together Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VI Di MI Ma’had Islamy Palembang”, 

(Palembang : Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palembang, 2014) 
8 Emirawati, “Penerapan pembelajaran kooperatif tipe Round Robin dengan menggunakan 

LKS dalam pembelajaran matematika kelas V SDN 1 Sungai Geringging”, (Lubuk Alung: STKIP 

Yayasan Dharma Bakti, 2011). (Online) Dalam http://www.library.usd.ac.id 15 April 2016 

http://www.library.usd.ac.id/
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penelitian di atas sama-sama mengenai teknik round robin di kelas V. Perbedaan 

dengan penelitian di atas yaitu, Emirawati meneliti dengan menggunakan LKS pada 

mata pelajaran Matematika Di SDN 1 Sungai Geringging, sedangkan peneliti 

membahas keterampilan berbicara mata pelajaran Bahasa Indonesia di MI Daarul 

Aitam Palembang. 

 Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa terdapat 

beberapa persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada penggunaak teknik round 

robin dan keterampilan berbicara pada mata pelajaran bahasa indonesia. Sedangkan 

perbedaanya yaitu, terletak pada permasalahan yang akan diamabil, tempat penelitian, 

dan dari objek yang diteliti. Dari perbedaan itulah yang mendorong peneliti untuk 

meneliti tentang Pengaruh Teknik round robin Terhadap Keterampilan Berbicara 

Siswa Kelas V Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di Madrasah Ibtidaiyah Daarul 

Aitam Palembang. 

E. Kerangka Teori 

1. Teknik Round Robin  

Round Robin (merespon secara bergilir) adalah teknik ketika siswa 

mengajukan gagasan-gagasan namun tanpa mengelaborasi, menjelaskan, 

mengevaluasi, atau mempertanyakan gagasan tersebut. Setiap anggota kelompok 

secara bergiliran merespon pertanyaan dengan sebuah kata, frase atau peryataan 
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singkat. Urutan pemberian respon ini diatur dengan memulai dari satu siswa ke siswa 

lainya sampai semua siswa memiliki kesempatan untuk berbicara.
9
 

Menurut Miftahul Huda round robin yaitu setiap siswa saling men-share 

sesuatu dengan teman-teman satu kelompoknya.
10

  

2. Langkah-langkah dari teknik round robin: 

a. Siswa dikelompokan dalam kelompok beranggota 4-6 orang siswa. 

b. Siswa duduk berkeliling membentuk lingkaran. 

c. Guru mengajukan sebuah pertanyaan jawaban ganda atau suatu topik yang 

dapat dipakai dalam curah pendapat. 

d. Guru mengatur pencatat waktu (timer, stopwatch) sesuai waktu yang 

disepakati, misalnya 10 detik untuk setiap siswa dan waktu 2 menit untuk 

setiap tim (tergantung kemungkinan panjang pendeknya jawaban, serta tingkat 

kesukaran soal yang dijukan guru. 

e. Siswa yang duduk disekeliling meja menyampaikan jawaban yang mungkin 

secara bergiliran sesuai waktu yang disediakan. 

f. Siswa melanjutkan curah pendapat itu sampai waktu yang disediakan untuk 

pertanyaan tersebut habis. 

g. Guru mendengarkan jawaban setiap siswa sepanjang pelaksanaan 

pembelajaran, dan membuat klarifikasi dan penjelasan yang diperlukan bagi 

kebaikan pemahaman siswa bila diperlukan. 

                                                           
9
 Elizabeth, Teknik-Teknik Pembelajaran Kolaboratif, (Bandung: Nusamedia, 2012), hlm. 162 

10
  Miftahul Huda, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014), hlm. 155 
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Catatan: biasanya setiap siswa diberikan kesempatan untuk menyatakan lewat 

(pass) pada satu kali kesempatan, jika pada saat tiba gilirannya belum selesai 

berpikir.
11

 

3. Fungsi Teknik Round Robin 

a. Mengekspresikan gagasan dan pendapat, mengarang cerita. Saling 

berpartisipasi, saling berkenalan satu sama lain.  

b. Mengekspresikan dan berpendapat. Membuat cerita. Partisipasi sejajar. 

Berpendapat dengan teman sekelompok.  

Teknik round robin mendorong siswa untuk biasa berfikir secara alternatif 

dalam kelompok siswa, mengungkapkan gagasanya dalam kalimatnya sendiri 

(prafasa) serta melatih para siswa dalam berfikir secara hati-hati dan sabar. 

4. Keterampilan Berbicara 

Kita tahu bahwa berbicara merupakan wujud dari aktifitas lisan dalam 

komunikasi. 
12

Pada hakikatnya berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan 

pikiran seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa.  

Keterampilan berbicara adalah kemampuan meningkatkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, 

keinginan, atau perasaan kepada mitra bicara. Dalam makna yang lebih luas berbicara 

merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat di dengar dan dilihat yang dapat 
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 Warsono, Pembelajaran Aktif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset 2013), hlm. 213-

214 
12

 Solchan T. W, Dkk, Pendidikan Bahasa Indonesia di SD, ( jakarta: universitas terbuka, 

2008), hlm. 11.9 
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memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan 

pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhanya.
13

  

Teknik pembelajaran keterampilan berbicara ini dapat dilakukan mmelalui 

beberapa latihan (praktik) dari apa yang di dengar secara pasif dalam latihan 

menyimak. Maksutnya sejak pembelajaran pertama, guru harus memotivasi peserta 

didik untuk menguasai pelajaran secara lisan. Jadi jangan pindah ke pelajaran ke dua, 

sebelum pelajaran pertama dikuasai secar lisan.
14

 

3. Bahasa Indonesia 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia diberikan di semua jenjang pendidikan 

formal. Dengan demikian diperlukan standar kompetensi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yang memadai dan efektif sebagai alat komunikasi, berinteraksi sosial, 

media pengembangan ilmu dan alat pemersatu bangsa. 

Standar Kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia bersumber pada hakikat 

pembelajaran bahasa, yaitu belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi dan belajar 

sastra adalah belajar menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusianya. Oleh karena 

itu, pembelajaran bahasa indonesia mengupayakan peningkatan kemampuan peserta 

didik untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis sertamenghargai karya cipta 

bangsa indonesia.
15
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 Chaedar alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya Offset 2014). hlm.135-136 
14

 Zullhanah, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (jakarta: PT Raja Grafindo 

Perkasa, 2014), hlm. 96 
15

 Depertemen Agama RI, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Madrasah Ibtidaiyah, Cet. 2, 

(Jakarta: Depertemen Pendidikan Nasional, 2005), hlm. 103 
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Standar Kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia menupayakan peserta 

didik mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, minat, 

serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya bangsa sendiri. Pada sisi 

lain madrasah atau daerah dapat menyusun program pendidikan sesuai dengan 

keadaan peserta didik dan sumber belajar yang tersedia.  

F. Variabel dan Definisi Operasional 

Menurut Sugiyono Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.
16

 

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan 

Y. Variabel X menjadi variabel pengaruh, yaitu pengaruh Teknik Round Robin dan 

variabel Y menjadi variabel terpengaruh, yaitu Keterampilan Berbicara siswa di MI 

Daarul Aitam Palembang. 

Variabel pengaruh    Variabe terpengaruh 

Penggunaan Teknik   keterampilan berbicara 

Round Robin       

Definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah: 

1. Teknik round robin adalah suatu pembelajaran ketika para siswa bergiliran 

memberikan kontribusi menjawab pertanyaan dalam sebuah kelompok dalam 

bentuk lisan dan tulisan. Dalam pembelajaran ini guru mengajukan pertanyaan 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 61  
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atau tugas yang memiliki beberapa alternatif jawaban. Satu siswa mulai 

mengemukan sumbangan pikiran, dan giliran mengemukakan pendapat 

diteruskan kepada siswa berikutnya, melakuka hal yang sama. Masing-masing 

siswa memberikan konstriusi jawaban berlanjut sampai semua orang di dalam 

kelompok memiliki kesempatan untuk berbicara.  

2. Keterampilan berbicara pada mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah suatu 

proses dimana seseorang dapat berbicara mengutarakan pendapat ataupun saran 

dari suatu persoalan atau peristiwa yang dimilikinya yang dapat didengar oleh 

diri sendiri ataupun orang lain. 

 Keterampilan berbicara yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana siswa memberi suatu pendapat dari suatu persoalan atau peristiwa. 

Jika keterampilan berbicara siswa yang diterapkan teknik round robin lebih baik 

daripada keterampilan berbicara siswa yang tanpa menerapkan teknik round 

robin maka bisa dikatakan teknik ini dapat mempengaruhi keterampilan 

berbicara siswa. Adapun penilaian terhadap keterampilan menulis ini dilakukan 

melalui tes lisan, yaitu apakah ketika siswa berbicara memberi saran atau 

pendapat dari suatu peroalan atau peristiwa sudah menggunakan bahasa yang 

baku, pemakaian kata yang tepat, penempatan intonasi yang tepat, dan 

kelancaran saat berbicara  atau sebaliknya untuk kelas kontrol dan eksperimen 

yang artinya tes tersebut diberikan sebagai evaluasi akhir untuk mengukur 

keterampilan berbicara siswa. 
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G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian.
17

 Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

 Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan teknik Round 

Robin terhadap keterampilaan berbicara siswa. 

Ha : ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan teknik Round Robin 

terhadap keterampilan berbicara siswa. 

H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen yaitu metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang dikendalikan.
18

 Dalam hal ini peneliti menggunakan desain ekserimen 

two group post test only design.  

Peneliti memberikan tes lisan berupa essai setelah tindakan kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini. 
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18

 Ibid., hlm. 107. 
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Tabel 1 

Desain Eksperimen 

Kelompok  Treatment/perlakuan   Post-test 

Eksperimen  X O1 

Kontrol  - O2 

Keterangan : 

X  : diberi perlakuan / treatmen teknik Round Robin  

-  : tidak diberi perlakuan 

O1 = O2 : Post-test  

Tabel 1.1 

Jadwal Penelitian di Kelas Eksperimen 

NO Tanggal  Keterangan  

1 19 September 2016 Treatmen  

2 20 September 2016 Treatmen 

3 22 September 2016 Treatmen 

4 26 September 2016 Post-test 
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Tabel 1.2 

Jadwal Penelitian di Kelas Kontrol  

No  Tanggal  Keterangan  

1 16 September 2016 Tidak diberi perlakuan 

2 20 September 2016 Tidak diberi perlakuan 

3 21 September 2016 Tidak diberi perlakuan 

4 23 September 2016 Post-test 

 

1. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

1) Data kualitatif adalah data yang berkenaan dengan interprestasi terhadap 

data yang ditemukan di lapangan. Data kualitatif ini meliputi berdirinya 

sekolah, kegiatan atau kondidi belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di MI Daarul Aitam Palembang, dan penerapan model 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru ataupun yang akan diterapkan 

oleh peneliti. 

2) Data kuantitatif adalah data yang berisi hasil penelitian yang berupa 

angka-angka atau analisis menggunakan statistik. Data ini berkenaan 

dengan keterampilan berbicara siswa kelas V dengan penerapan teknik 

pembelajaran round robin, jumlah guru, jumlah siswa, sarana dan 



xxxi 
 

prasarana sekolah yang menjadi objek penelitian serta letak geografis MI 

Daarul Aitam Palembang. 

b. Sumber data 

Data di atas dapat diperoleh melalui dua sumber yakni: 

1) Sumber data primer adalah siswa kelas V dari sampel penelitian baik 

kelompok eksperimen aupun kontrol untuk menjawab rumusan masalah 

melalui data list teman sejawat sedangkan data keterampilan berbicara di 

ambil dengan tes. 

2) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

grafis, foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang 

dapat memperkaya data primer. Sumber data skunder ini seperti data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku serta literatur-literaturyang 

berkaitan dengan dengan penelitian ini.  

2. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

Popilasi adalah keseluruhan objek penelitian.
19

 Adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas V MI Daarul Aitam 

Palembang, dengan jumlah  siswa 74, yang terdiri dari dua kelas. Kelas V A 

terdiri dari 37 siswa, kelas V B terdiri dari 37 siswa. 
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Tabel 1.3 

Populasi  

Siswa kelas V  Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam Palembang 

No Kelas Jumlah siswa 

laki-laki 

Jumlah siswa 

perempuan 

Jumlah siswa 

1 V A 16 21 37 

2 V B 18 19 37 

Jumlah  34 40 74 

 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
20

 Maka 

pengambilan sampel dilakukan dengan cara quota sampling yaitu penentuan 

sampel yang besarnya jumlah responden ditentukan oleh peneliti. Dengan 

demikian yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah kelas V. Adapun 

cara yang dilakukan oleh peneliti dalam hal pembagian kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol adalah dengan cara mengambil dua kelas V dengan 

pembagian dua kelompok, satu kelompok mengguanakan penerapan teknik 

pembelajaran round  robin (sebagai kelas eksperimen) dan satu kelompok lagi 

menggunakan penerapan metode konvensional (sebagai kelas kontrol). 
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Tabel 1.4 

Keadaan Sampel Penelitian di MI Daarul Aitam Palembang 

kelompok Jumlah siswa laki-laki Jumlah siswa perempuan Jumlah 

Eksperimen 18 19 37 

Kontrol 16 21 37 

Jumlah 34 40 74 

 

3. Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, ada beberapa teknik yang 

digunakan, yaitu:
21

  

a. Observasi. Observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang penerapan 

teknik Round Robin. Dalam hal ini akan digunakan observasi dalam bentuk 

daftar cek (check list) oleh teman sejawat atau guru. 

b.  Tes. Tes digunakan untuk mendapatkan informasi tentang keterampilan 

berbicara pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di MI Daarul Aitam 

Palembang. Tes diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini 

penulis menggunakan teknik tes lisan. 

c. Dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui data-

data yang tertulis, baik yang berupa buku-buku maupun data tertulisnya 

berupa papan struktur, untuk mengetahui tentang keadaan umum sekolah, 
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sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah, jumlah guru dan siswa, dan sarana 

prasarana sekolah. 

d. Wawancara. Wawancara adalah suatu proses interksi dan komunikasi. 

Wawancara ini di ajukan kepada kepala sekolah dan guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Tujuan wawancara ini untuk mendapatkan informasi 

tentang proses belajar mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan sejarah 

berdirinya sekolah  di Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam Palembang.  

4. Teknik Analisis Data 

Adapun analisi data yang digunakan yaitu Rumus Tes “t” untuk dua sampel 

besar yang satu sama lain saling berhubungan. 
22

 

Rumus yang saya pergunakan disini adalah: 

  
     

      
        

 

Langkah perhitungan untuk data kelompok (R sama atau lebih dari 30) 

1) Mencari Mean untuk Variabel I :  
           (

∑   

 
)
  

2) Mencari Mean untuk Variabel I :             (
∑   

 
) 

3) Mencari Devisi standar Variabel I :        √
∑    

 
 (

∑   

 
)
 

  

4) Mancari Devisi Standar Variabel II :       √
∑    

 
  (

∑   

 
)
 

   

5) Mencari Standard Eror Mean Variabel I :       
   

√   
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6) Mencari Standard Eror Mean Variabel II :       
   

√   
 

7)  Mencari Koefisien Kolerasi “r” Product Moment (rxy atau r12 ), yang 

menunjukan kuat-lemahnya hubungan (kolerasi) antara Variabel I dan 

Variabel II (dengan bantuan peta kolerasi), dengan rumus : 

              

∑     

 
  (   ) (   )

(    ) (    )
 

8) Mencari Standard Eror  perbedaan antara Mean Variabel I dan Mean Variabel 

II, dengan rumus:  

        
  √    

             

        (     ) (    
) (    

) 

9) Mencari to dengan rumus:     
      

       

 

Seterusnya baik untuk Data Tunggal  maupun Data Kelompokan, setelah 

diperoleh harga to, lalu diberikan interprestasi terhadap to, dengan prosedur 

kerja sebagai berikut. 

10) Mencari df atau db dengan rumus: df atau db = N – 1 

11) Berdasarkan besarnya df atau db tersebut, kita cari harga kritik “t” yang 

tercantum dalam tabel Nilai “t”, pada taraf signifikansi 5% dan taraf 

signifikansi 1% , dengan catatan : 

a) Apabila to sama dengan  atau lebih besar daripada tt maka Hipotesis nihil 

ditolak; berarti diantara dua variabel yang kita selidiki, terdapat perbedaan 

Mean yang signifikan. 
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b) Apabila to  lebih kecil daripada tt maka Hipotesis nihil diterima atau 

disetujui; berarti diantara kedua variabel yang kita selidiki, tidak terdapat 

perbedaan Mean yang signifikan. 

12) Menarik kesimpulan.
23

 

I. Sistematika Pembahasana 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 

bagian awal, inti dan akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat 

pernyataan, halaman surat persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman 

motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. 

Pada bagian inti berisi uraian penelitian mulai dari pendahuluan sampai 

penutup. Pada skripsi ini penulis mengungkapkan hasil penelitian dalam 4 bab 

sebagai berikut: 

BAB I   Skripsi ini berisi gambaran umum penulisan skripsi yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

tinjauan kepustakaan, kerangka  teori, hipotesis, metodologi penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  Kajian teori yang berisikan Teknik Round Robin yang terdiri 

dari .pengertian, langkah-langkah penerapan, kelebihan dan kekurangan. 

Keterampilan berbicara. 
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BAB III Berisi setting wilayah penelitian yang meliputi selintas tentang 

Gambaran umum meliputi letak dan keadaan geografis, sejarah dan 

perkembangannya, visi dan misi, keadaan siswa, guru dan sarana prasarana. 

BAB IV Berisi dengan pemaparan data serta analisis Teknik Round 

Robin serta hubungannya dengan hasil belajar siswa. 

BAB V Bagian ini adalah penutup yang berisi simpulan, saran-saran 

dan kata penutup.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teknik Round Robin  

1. Pengertian Teknik Round Robin 

Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang 

sudah disusun, berdasarkan pendekatan yang dianut.
24

 Teknik yang digunakan 

oleh guru bergantung pada kemampuan guru itu mecari akal atau siasat agar proses 

belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Dalam 

menentukan teknik pembelajaran ini, guru perlu mempertimbangkan situasi kelas, 

lingkungan, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi-kondisi yang lain. Dengan 

demikian, teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru dapat bervariasi sekali. 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa teknik pembelajaran adalah siasat yang 

dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, untuk 

memperoleh hasil yang optimal.  

Round Robin adalah setiap siswa saling mem-share sesuatu dengan teman-

teman sekelompoknya.
25

 Menurut Elizabert Round Robin adalah ketika siswa 

mengajukan gagasan-gagasan namun tanpa mengelaborasi, menjelaskan, 
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mengevaluasi, atau mempertanyakan gagasan tersebut.
26

 Setiap anggota kelompok 

secara bergiliran merespon pertanyaan dengan sebuah kata, frase, atau pernyataan 

singkat.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahawa teknik round robin adalah 

suatu pembelajaran dimana para siswa bergiliran memberikan kontribusi 

menjawab pertanyaan dalam sebuah kelompok dalam bentuk lisan dan tulisan. 

Dalam pembelajaran ini guru mengajukan pertanyaan atau tugas yang memiliki 

beberapa alternatif jawaban. Satu siswa mulai mengemukan sumbangan pikiran, 

dan giliran mengemukakan pendapat diteruskan kepada siswa berikutnya, 

melakuka hal yang sama. Masing-masing siswa memberikan konstriusi jawaban 

berlanjut sampai semua orang di dalam kelompok memiliki kesempatan untuk 

berbicara.   

Teknik ini efektif diterapkan terutama untuk memancing banyak gagasan 

karena mengahruskan semua siswa berpartisipasi, dan karena tidak mendorong 

munculnya interupsi atau menhalangi alur gagasan. Round robin juga menjamin 

partisipasi yang setara di antara semua anggota kelompok.   

2. Langkah-langkah Teknik Round Robin  

Langkah-langkah teknik round robin adalah:  

h. Siswa dikelompokan dalam kelompok dalam kelompok beranggota 4-6 orang 

siswa. 
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i. Siswa duduk berkeliling membentuk lingkaran. 

j. Guru mengajukan sebuah pertanyaan jawaban ganda atau suatu topik yang 

dapat dipakai dalam curah pendapat. 

k. Guru mengatur pencatat waktu (timer, stopwatch) sesuai waktu yang 

disepakati, misalnya 10 detik untuk setiap siswa dan waktu 2 menit untuk 

setiap tim (tergantung kemungkinan panjang pendeknya jawaban, serta tingkat 

kesukaran soal yang dijukan guru. 

l. Siswa yang duduk disekeliling meja menyampaikan jawaban yang mungkin 

secara bergiliran sesuai waktu yang disediakan. 

m. Siswa melanjutkan curah pendapat itu sampai waktu yang disediakan untuk 

pertanyaan tersebut habis. 

n. Guru mendengarkan jawaban setiap siswa sepanjang pelaksanaan 

pembelajaran, dan membuat klarifikasi dan penjelasan yang diperlukan bagi 

kebaikan pemahaman siswa bila diperlukan.
27

 

Catatan: biasanya setiap siswa diberikan kesempatan untuk menyatakan lewat 

(pass) pada satu kali kesempatan, jika pada saat tiba gilirannya belum selesai 

berpikir. 

3. Kelebihan dan Kelemahan Teknik Round Robin 

Kelebihan dalam penggunaan teknik round robin adalah sebagai berikut: 
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a. Mengembangkan serta menggunakan keterampilan berfikir kritis dan 

kerjasama kelompok. 

b. Adanya saling ketergantungan positif. 

c. Adanya tanggung jawab pribadi dimana setiap anggota kelompok harus 

memiliki konstribusi aktif dalam berkerjasama. 

Kelemahan dalam penggunaan teknik round robin adalah sebagai berikut: 

a. Sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa dengan perlakuan 

seperti ini. 

b. Guru pada permulaan akan membuat kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan 

kelas. Akan tetapi usaha yang sungguh-sungguh dan terus menerus akan dapat 

terampil menerapkan teknik ini.  

B. Keterampilan Berbicara 

1. Pengertian Keterampilan Berbicara 

Ruang lingkup keteramilan cukup luas, meliputi kegiatan berupa perbuatan, 

berpikir, melihat, mendengarkan, berbicara, dan sebagainya. Akan ttetapi dalam 

pengertian sempit biasanya keterampilan lebih ditunjukan keada kegiatan-

kegiatan yang berupa perbuatan. Nana Sudjana menjelaskan pengertian 

keterampilan adalah pola kegiatan yang bertujuan, yang memerlukan manipulasi 

dan koordinasi informasi yang dipelajari.
28

 W.J.S Poerwadarminta mengutarakan 

keterampilan adalah kecepatan, kecakapan atau kemampuan untuk melakukan 
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sesuatu dengan baik dan cermat (dengan keahlian).
29

 Pengertian keterampilan 

juga diungkapkan oleh Yudha dan Rudyanto sebagai kemampuan anak dalam 

melakukan berbagai aktivitas seperti motorik, sosial emosional, berbahasa, 

kognitif, dan afektif.   

Dari berbagai pendapat para pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan adalah kemampuan dalam melakukan suatu aktivitas dengan cekat, 

cepat, dan tepat seperti aktivitas motorik, soial emosional, berbahasa, kognitif, 

dan afektif. Keterampilan perlu dilatihkan anak sejak dini supaya di massa yang 

akan datang anak akan tumbuh menjadi orang yang terampil dan cekatan dalam 

melakukan segala aktivitas dan mampu menghadapi semua permasalahan hidup. 

Secara sederhana, keterampilan dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan 

mengubah sesuatu yang ada menjadi apa yang dikehendaki sesuai dengan 

rencana. 

Berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi dengan 

mempergunakan suara yang dihasilakn oleh alat ucap manusia yang di dalamnya 

terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat yang lain. Secara umum 

berbicara dapat diartikan suatu penyampaian maksud bisa berupa gagasan, 

pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain. Linguis berkata bahawa “speaking 

is language”. Berbicara adalah keterampilan berbahasa yang berkembang pada 

kehidupan anak. 
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H.G. Tarigan mengemukakan bahwa berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan.
30

 Berbicara 

merupakan suatu sistem-sistem tanda-tanda yang dapat didengar (audible) dan 

yang kelihatan (visible) yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot 

manusia demi maksud dan tujuan gagasan-gagasan yang dikombinasikan. 

Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa diperlukan untuk berbagai 

keperluan. Kegiatan berbicara bisa dilakukan secara perorangan, berpasangan, 

atau berkelompok.  

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa berbicara merupakan 

kemampuan manusia dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata 

(bahasa lisan) untuk mengekspresikan, menyatakan dan menyampaikan maksut 

(ide, pikiran, gagasan, atau isi hati) kepada orang lain sehingga maksut tersebut 

mudah dipahami oleh orang lain. Setiap manusia dikaruniai kemampuan untuk 

berbicara. Oleh karena itu, penting untuk memberikan bekal keterampilan 

berbicara sedini mungkin kepada siswa.  

Sugiarta menyatakan bahwa keterampilan berbicara merupakan keterampilan 

dalam menggunakan bahasa lisan. Untuk mendapatkan suatu keterapilan 

berbicara yang baik diperlukan suatu proses. Bailey dan Savage mengemukakan 

kemampuan berbicara pada suatu bahasa sama dengan mengenali bahasa itu, 
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karena berbicara merupakan alat komunikasi manusia yang paling dasar. Brown 

menyatakan bahwa keterampilan berbicara sangat erat berhubungan dengan 

keterampilan menyimak. Interaksi antara kedua performansi keterampilan 

tersebut diterapkan dengan kuat dalam percakapan. 

Hal tersebut menyatakan bahwa keterampilan berbicara tidak dapat 

dipisahkan dari pemahaman menyimak. Secara umum, semakin baik pemahaman 

menyimak siswa akan tercermin keterampilan berbicara yang lebih baik. Faktor-

faktor, kondisi, dan komponen komponen yang mendasari keefektifan berbicara 

perlu diperhatikan. Input bahasa dan aktivitas berbicara yang cukup, secara 

perlahan akan membantu siswa untuk mampu berbicara dengan fasih dan akurat.  

Berdasarkan pengertian keterampilan dan pengertian berbicara di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan untuk 

mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan ide, pikiran, gagasan, atau 

isi hati kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan yang dapat 

dipahami oleh orang lain.  

 

 

 

2. Tujuan Keterampilan Berbicara 
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Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi.
31

 Agar dapat 

menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, dan kemauan secara efektif, 

seyogyanya pembicara memahami makna segala sesuatu yang ngin 

dikomunikasikanya. Dia harus mampu mengevaluasi efek komunikasinya 

terhadap pendengarnya dan harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari 

segala sitiasi pembicaraan, baik secar umum maupun perorangan. 

Apakah sebagai alat sosial (social tool) ataupun sebagai alat perusahan 

maupun profesional (business or professional tool), maka pada dasarnya 

berbicara mempunyai tiga maksud umum, yaitu: 

a. Memberitahukan dan melaorkan (to inform). 

b. Menjamu dan menghibur (to entertain). 

c. Membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan (to persuade). 

Gabungan atau campuran dari maksud-maksud itupun mungkin saja terjadi. 

Suatu pembicaraan misalnya mungkin saja merupakan gabungan dari 

melaporkan dan menjamu begitu pula mungkin sekaligus menghibur dan 

meyakinkan.  

Gorys Keraf menyatakan bahwa tujuan berbicara sebagai berikut:
32

 

a. Mendorong pembicara untuk memberi semangat, membangkitkan 

kegairahan, serta menunjukan rasa hormat, dan pengabdian. 
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b. Meyakinkan: pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan atau sikap 

mental/intelektual kepada para pendengarnya. 

c. Berbuat/bertindak: pembicara menghendaki tindakan atau reaksi fisik dari 

para pendengar dengan terbangkitkanya emosi. 

d. Memberitahukan: pembicara berusaha menguraikan atau menyampaikan 

sesuatu kepada pendengar, dengan harapan agar pendengar mengetahui 

tentang sesuatu hal, pengetahuan dan sebagainya. 

e. Menyenangkan: pembicara bermaksud menggembirakan, menghibur para 

pendengar agar terlepas dari kerutinan yang dialami oleh pendengar. 

Djago Tarigan menyatakan bahwa tujuan berbicara meliputi:
33

 

a. Menghibur. 

b. Menginformasikan. 

c. Menstimulus. 

d. Meyakinkan. 

e. Menggerakan. 

3. Indikator Keterampilan Berbicara 

a. Lafal. Pengucapan yang baku dalam bahasa Indonsia yang bebas dari ciri-ciri 

lafa daerah. 

b. Intonasi. Penempatan intonasi yang tepat memiliki daya tarik tersendiri 

dalam kegiatan bercerita.  
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c. Kosa kata. Guru perlu mengoreksi pemakaian kata yang kurang tepat atau 

kurang sesuai untuk menyatakan makna dalam situasi tertentu. 

d. Hafalan. Kelancaran seseorang dalam berbicara akan memudahkan 

pendengar menangkap isi pembicaraan. 

C. Pembelajaran Bahasa Indonesia  

1. Pengertian Bahasa Indonesia 

Bahasa merupakan sarana untuk saling berkomunikasi, saling berbagi 

pengalaman, saling belajar dari yang lain, serta untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual dan kesusastraan merupakan salah satu sarana untuk menuju 

pemahaman terseebut.
34

 Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia 

adalah program untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa, 

dan sikap positif terhadap Bahasa Indonesia, serta menghargai manusia dan nilai-

nilai kmanusiaan. 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia diberikan pada semua jenjang pendidikan 

formal. Dengan demikian diperlukan standar kompetensi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yang memadai dan efektif sebagai alat berkomunikasi, berinteraksi 

sosial, media pengembangan ilmu dan alat pemersatu bangsa. Daerah/madrasah 

dapat secara efektif menjabarkan standar kompetensi sesuai keadaan dan 

kebutuhan. 
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Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia bersumber pada hakikat 

pembelajaran bahasa, yaitu belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi dan 

belajar sastra adalah beajar menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaanya. 

Oleh karena itu, pembelajaran Bahasa Indonesia mengupayakan peningkatan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis serta 

menghargai karya cipta bangsa indonesia. 

Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia mengupayakan peserta 

didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, 

minat, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya bangsa 

sendiri. Pada sisi lain, madrsah atau daerah dapat menyusun program pendidikan 

sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber belajar yang tersedia.
35

 

2. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

a. Fungsi 

Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berkomunikasi. Dengan 

demikian setiap warga di tuntut untuk terampil berbahasa. Bila setiap warga 

sudah terampil berbicara maka komunikasi antar warga akan berjalan baik. 

Selain itu fungsi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai: 

1. Sarana pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa 

2. Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka 

pelestarian dan pengembangan budaya 
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3. Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

4. Sarana menyebarluaskan pemakaian Bahasa Indonesia yang baik untuk 

berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah 

5. Sarana pengembangan penalaran, dan 

6. Sarana pemahaman beragam budaya indonesia melalui khazanah 

kesusasteraan indonesia.
36

 

b. Tujuan   

Secara umum tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

1. Peserta didik menghargai dan mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan (nasional) dan bahasa negara 

2. Peserta didik memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan 

fungsi, serta menggunakanya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-

macam tujuan, keperluan, dan keadaan. 

3. Peserta didik memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia 

untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan 

kematangan sosial.  

4. Peserta didik memiliki disiplin dalam berfikir dan berbahasa (berbicara 

dan menulis). 
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5. Peserta didik mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

6. Peserta didik menghargai dan mengembangkan sastra indonesia sebagai 

khazanah budaya dan intelektual bangsa indonesia.
37

 

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Ruang lingkup standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia MI 

terdiri dari beberapa aspek berikut ini: 
38

 

a. Mendengrkan; seperti mendengarkan berita, petunjuk, pengumuman, 

perintah, bunyi atau suara, bunyi bahasa, lagu, kaset, pesan, penjelasan, 

laporan, ceramah, khotbah, pidato, pembicaraan narasumber, dialog atau 

percakapan, pengumuman, serta perintah yang didengar dengan memberikan 

respon secara tepat serta mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui 

kegiatan mendengarkaan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita 

rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun dan menonton drama 

anak-anak. 

b. Berbicara; seperti mengungkapkan gagasan dan perasaan; menyampaikan 

sambutan, dialog, pesan pengalaman, suatu proses, menceritakan diri sendiri, 

teman, keluarga, masyarakat, benda, tanaman, binatang, pengalaman, gambar 

tunggal, gambar seri, kegiatan sehari-hari, pristiwa, tokoh, 
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kesukaan/ketidaksukaan, kegemaran, peraturan, tata tertib, petunjuk dan 

laporan serta berapresiasi serta berekspresi sastra melalui kegiatan 

melisankan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita 

binatang, puisi anak, syair lagu, pantun dan drama anak-anak. 

c. Membaca; seperti membaca huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraf, 

berbagai teks bacaan, denah, petunjuk, tata tertib, pengumuman, kamus, 

ensiklopedia, serta berapresiasi serta berekspresi sastra melalui kegiatan 

membaca hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita 

binatang, puisi anak, syair lagu, pantun dan drama anak-anak. Kompetensi 

membaca juga di arahkan menumbuhkan budaya membaca. 

d. Menulis; seperti menulis karangan naratif dan non-naratif dengan tulissan 

yang rapi dan jelas dengan memperhatikan tujuan, dan ragam membaca, 

pemakaian ejaan dan tanda baca, dan kosakata yang tepat dengan 

menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk, serta mengapresiasi dan 

berekspresi sastra melalui kegiatan menulis hasil sastra berupa cerita dan 

puisi. Kompetensi menulis juga di arahkan menumbuhkan kebiasan menulis. 

4. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

SK dan KD  kelas V untuk SD/MI yaitu sebagai berikut:
39
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Tabel 2 

SK dan KD Bahasa Indonesia Kelas V 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mampu mengungkapkan pikiran, 

pendapat, gagasan, dan perasaan 

secara lisan maupun menaggapi 

suatu persoalan atau pristiwa yang 

terjadi disekitar, berwawancara serta 

melaporakan hasil wawancara, 

mendekripsikan benda atau alat, dan 

menyimpulkan, dialog atau 

percakapan serta memerankan drama 

pendek.  

2.1 Menanggapi suatu persoalan atau 

peristiwa dan memberikan saran 

pemecahanya dengan memperhtikan 

pilihan kata dan santun bahasa. 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah  Daarul Aitam Palembang 

Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam berlatar belakang dari rasa 

perhatian dan kasih sayang terhadap anak yatim, hingga pada tahun 1970 atas 

prakarsa Ust. Alwi Ahmad Bahsyien (Habib Mualim Nang), Ahmad Arif dan Hanan 

Arif mengajak para ulama dan masyarakat setempat untuk mendirikan suatu wadah 

pendidikan yang menampung anak-anak yatim, atas rahmat Allah, pemuka agama 

setempat H. Syukur dengan keikhlasan mewakafkan tanah untuk mendirikan panti 

asuhan sekaligus tempat belajar. Dengan peletakan batu pertama dilakukan oleh 

Bapak Gubernur KH. A. Rasyid Siddiq pada hari Rabu, 8 Desember 1971 (20 Syawal 

1391) sebagai salah satu lembaga pendidikan formal di Palembang. Sampai saat ini, 

Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam melaksanakan Program pendidikan sekolah gratis.  

Sejak berdirinya pada tahun 1972 Madrasah ini telah mengalami perubahan 

masa kepemimpinan sebagai berikut: 

1. H. Hanan Arif   : Tahun 1973 s.d 1974 (Periode 1) 

2. Drs. Basyaib   : Tahun 1974 s.d 1990 (Periode II) 

3. Sy. Kalsum   : Tahun 1990 s.d 1996 (Periode III) 

4. Sy. Kalsum   : Tahun 1996 s.d 1997 (Periode IV) 

5. Adib Mansur, S. Ag.  : Tahun 1997 s.d 1999 (Periode V) 

6. Sy. Kalsum   : Tahun 1999 s.d 2004 (Periode VI) 
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7. Taufiqurrachman, S.Pd.I. : Tahun 2004 s.d 2009 (Periode VII) 

8. Evi Agustina, S.Ag.  : Tahun 2009 s.d sekarang (Periode VIII) 

B. Profil Madrasah Ibtidaiyah  Daarul Aitam Palembang 

1. Nama Madrasah                   : MI Daarul Aitam  

2. Nomor Statistik Madrasah  : 111216710068 

3. Alamat Madrasah   : Jl. Jaya Indah Lr. Rukun II  

Propinsi                                   : Sumatera Selatan 

Kabupaten/Kota                      : Palembang 

Kecamatan                              : Seberang Ulu II 

Kode Pos                                 : 30264 

Telepon                                   : 0711-519537 

Faksimile                                 : - 

4. Email                                 : daarulaitam09@gmail.com 

5. Status Madrasah   : Swasta 

6. Nama Yayasan                         : Daarul Aitam 

7. Nomor Akte Pendirian             : 11 

8. Tahun Berdiri Madrasah          : 1972 

9. Status akreditasi/Tahun       :  B / 2011 

10. Nomor SK Izin Operasional  : M.f.9/1.b.3/PP.00.5/59/1992 

11. Tanggal SK Izin Operasional  : 11 Juni 1992 

12. Nama Badan Yang Mengelola : Yayasan Daarul Aitam 

13. Waktu Belajar    : 07.00-12.10 1 Jampel=35 menit 

mailto:daarulaitam09@gmail.com
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14. Kurikulum Yang Digunakan  : KTSP 

15. Nama Lengkap Kepala  : Evi Agustina, S.Ag. 

16. TMT Jabatan Kepala   : 1 Agustus 2009 

17. Pendidikan Terakhir Kepala  : S.1 

18. No. Telepon/HP   : 0813-10464989 

C. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam Palembang 

Adapun Visi, Misi dan Tujuan MI Daarul Aitam Palembang adalah Sebagai 

berikut
40

: 

1. Visi 

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, MI Daarul 

Aitam Palembang merumuskan visinya yang merupakan hasil 

kesepakatan, sebagai berikut: “unggul dalam prestasi berdasarkan 

keimanan dan ketaqwaan”. 

2. Misi  

Berdasarkan visi tersebut maka sepakati oleh seluruh komponen 

madrasah untuk misi  MI. Daarul Aitam Palembang adalah: 

“membentuk siswa-siswi menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, 

beriman dan berakhlakul karimah dalam kehidupan pribadi, masyarakat, 

berbangsa dan bernegara”. 
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3. Tujuan 

Adapun tujuan penyelenggraan pendidikan MI Daarul Aitam 

Palembang sesuai dengan visi dan misi di atas adalah sebagai berikut: 

a. Terselengaranya pelayanan dan pelaksanaan proses pendidikan 

yang berkualitas pada MI Daarul Aitam Palembang 

b. Terbentuknya kurikulum  MI Daarul Aitam Palembang berstandar 

nasional yang karakter yang memiliki ciri khusus dalam 

pengembangan potensi imtaq dan tekhnologi 

c. Terciptanya proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan disertai dengan sikap prilaku 

bersahabat dan keteladanan 

d. Tercapinya peningkatan prestasi akademik berupa peningkatan 

penuntasan belajar sesuai dengan standar nasional (nilai UN rerata 

mencapai maximal  0,5), prestasi bidang kebahasaan, keagamaan 

dan peningkatan prestasi non akademik berupa seni budaya. 

e. Tercapainya peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran 

agama Islam melaui kegiatan pembiasaan dalam bidang 

keagamaan, mata pelajaran muatan lokal dan keteladanan. 

f. Terciptanya kualitas manajemen yang mendorong prestasi kerja 

pada prestasi dan kualitas kerja yang kompetitif secara intensif 

dan logis bagi warga MI Daarul Aitam Palembang melalui 

kegiatan monitoring, supervisi dan evaluasi. 
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g. Meningkatnya partisipasi masyarakat atau stakholder dalam 

penyelenggaraan dan pengembangan proses pendidikan di MI 

Daarul Aitam Palembang. 

D. TARGET 

Adapun strategi Action sebagai target yang akan dicapai oleh MI. Daarul 

Aitam Palembang sebagai berikut: 

1. Peningkatan tata kelola dalam pelayanan dan pelaksanaan proses pendidikan 

2. Penyusunan/merevisi kurikulum MI. Daarul Aitam Palembang berstandar 

nasional yang berkarakter dan memiliki ciri khas pengembangan imtaq 

3. Peningkatan kualitas proses pembelajaran yang PAIKEM dengan 

mengembangkan sikap prilaku bersahabat dan keteladanan 

4. Peningkatan nilai UN maksimal mencapai rata-tata 0,5 

5. Peningkatan kualitas proses kegiatan pembiasaan keagamaan yang meliputi 

sholat berjamaah, pembacaan do’a, hafalan juz ‘amma, pembacaan yaasiin 

dan salam 

6. Penataan dan pengaktifan kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler 

7. Peningkatan kedisiplinsan kerja dan kualitas kinerja melalui kesadaran akan 

profesional profesi, tanggungjawab terhadap perundangan dan peraturan 

sebagai pegawai negeri maupun non pns. 

8. Terbentuknya kepengurusan komite yang peduli dengan pengembangan 

positif terhadap MI. Daarul Aitam Palembang 
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9. Tatakelola terhadap lingkungan belajar dan pemenuhan sarana prasarana 

dalam penciptaan suasana belajar yang nyaman dan kondusif 

10. Pemberian penghargaan bagi para berprestasi dalam kerja dan belajar. 

E. Motto kerja 

“ Bekerja cerdas, bertindak/melangkah tepat. ” 

F. Pengurus komite 

Ketua : Aisyah Ahmad Arief 

WK. Ketua : Cik Nung, S.Pd.I. 

Sekretaris : Desy Melani, S.Pd.I. 

Bendahara : Indrawati, S.Pd. 

G. Keadaan guru dan siswa madrasah ibtidaiyah daarul aitam palembang 

1. Keadaan Guru dan Karyawan Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam 

Palembang 

Tabel 3 

Keadaan Guru dan Karyawan 

Tahun pelajaran 2016/2017 

NO JENIS PEGAWAI 

PNS NON PNS 

JUMLAH 

Kualifikasi Pendidikan 

LK PR LK PR SMA D3 S1 
S

2 

1 GURU - - 2 16 18 7 - 14 - 

2 KARYAWAN - - 2 5 7 4 - 2 - 

 JUMLAH - - 4 21 25 11 - 16 - 
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2. Keadaan Siswa Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam Palembang 

Tabel 3.1 

Keadaan siswa 

Tahun pelajaran 2016/2017 

 

NO KELAS LK PR JUMLAH 

1 1 54 50 104 

2 II 56 38 94 

3 III 48 47 95 

4 IV 37 50 87 

5 V 41 33 74 

6 VI 46 48 94 

 JUMLAH 283 267 548 

 

3. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar sangat penting dan 

diperlukan. Salah satunya adalah ruang tempat berlangsungnya proses belajar 

mengajar. Ruang tempat belajar harus memungkinkan semua siswa bergerak leluasa 

tidak berdesak-desakan dan saling menggangu antara peserta didik yang satu dengan 

yang lainnya melakukan aktifitas belajar. Ukuran ruang kelas sangat bergantung pada 

berbagai hal antara lain jenis kegiatan dan jumlah peserta didik. Dengan sarana dan 

prasarana pengajaran yang baik maka akan tercipta suasana belajar mengajar yang 

baik seperti guru mudah menyampaikan materi pelajaran dan siswa dapat dengan 
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mudah memahami dan menguasainya. Untuk mengetahui tentang keadaan sarana dan 

prasarana MI Daarul Aitam Palembang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Sarana dan Prasarana MI Daarul Aitam Palembang 

 

NO Jenis fasilitas Kuantitas/Jumlah Kualitas/Kelayakan 

1 Ruang Kelas 11 Baik 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 

3 Ruang Guru 1 Baik 

4 Ruang UKS 1 Baik 

5 Mushallah 1 Baik 

6 Lap. Basket / Futsal 1 Baik 

7 Ruang Security 1 Baik 

8 Ruang Dapur 1 Baik 

9 Perpustakaan 1 Baik 

10 Laboratorium IPA 1 Baik 

11 Ruang BP - - 

12 Ruang Kantin Sekolah 1 Baik 

13 Ruang Toilet Siswa 2 Baik 

14 Ruang Toilet Guru 1 Baik 

15 Ruang Serba Guna - - 

16 Ruang TU 1 Baik 

Sumber Data: Dokumentasi MI Daarul Aitam Palembang Tahun 2016/2017 
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H. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam Palembang 

Struktur organisasi merupakan faktor yang sangat penting diperlukan dalam 

setiap instansi dan lembaga pendidikan, dengan adanya struktur organisasi tersebut 

orang-orang yang terlibat secara langsung di dalamnya menyadari bahwa mereka itu 

diatur oleh norma-norma yang mereka ciptakan sendiri sebelumnya. Berdasarkan 

hasil penelitian dan dokumentasi yang ada, bahwa MI Daarul Aitam Palembang 

memiliki struktur organisasi yang cukup baik yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

yang ada, adpun susunan struktur organisasi MI Daarul Aitam Palembang adalah 

sebagai berikut: 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Penerapan Teknik Round Robin pada Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam Palembang 

1. Perencanaan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan beberapa 

persiapan dalam merencanakan penelitian, di antaranya yaitu: 

a. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk kelas 

eksperimen yang menggunakan teknik round robin dan untuk kelas 

kontrol yang tidak menggunakan teknik round robin mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Masing-masing kelas dilakukan penelitian sebanyak 

empat kali pertemuan. 

b. Guru menyusun lembar observasi siswa dan aktivitas guru untuk 

mengetahui penggunaan teknik Round Robin pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam Palembang. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Pelaksanaan Penelitian pada Kelas Kontrol 

Pada kelas kontrol, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16, 20, 21, dan 23 

September 2016. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V.A yang 

berjumlah 37 orang. Proses pelaksanaan penelitian dilakukan sebanyak 4 kali 

pertemuan, dengan rincian 3 kali pertemuan guru menjelaskan materi tanpa 

menggunakan teknik Round Robin dan 1 pertemuan pelaksaanan posttest untuk 
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mengetahui keterampilan berbicara siswa kelas kontrol, yang mana masing-masing 

pertemuan 2 jam pelajaran. 

Pada pertemuan pertama peneliti menjelaskan materi (pengertian menanggapi 

persoalan atau peristiwa) tanpa menggunakan teknik Round Robin. Pada pertemuan 

kedua peneliti menjelaskan materi (tata cara menanggapi suatu persoalan) tanpa 

menggunakan teknik Round Robin. Selanjutnya pada pertemuan ketiga peneliti 

menjelaskan materi (menanggapi persoalan dengan menggunakan bahasa yang sopan) 

tanpa menggunakan teknik Round Robin.  

Pada pertemuan keempat, peneliti menjelaskan materi keseluruhan yang telah 

diajarkan secara singkat sebagai apersepsi siswa kemudian melakukan tes lisan 

(posttest) di kelas V.A Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam Palembang. Peneliti 

memberikan tes lisan untuk mendapatkan data dari keterampilan berbicara siswa 

kelas V.A. Setelah itu, selesai peneliti memberikan tes lisan, terlihat dari hasil yang di 

dapat siswa dari tes yang telah diberikan bahwa tidak ada siswa yang mendapat kan 

nilai 0. Tetapi masih banyak siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata.  

b. Pelaksanaan Penelitian pada Kelas Eksperimen  

Pada kelas eksperimen, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19, 20, 22, 

dan 26 September 2016. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V.B 

yang berjumlah 37 orang. Proses pelaksanaan penelitian di lakukan sebanyak 4 kali 

pertemuan, dengan rincian 3 kali pertemuan guru menjelaskan materi menggunakan 

teknik Round Robin dan 1 pertemuan pelaksaanan posttest untuk mengetahui 
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keterampilan berbicara siswa kelas eksperimen, yang mana masing-masing 

pertemuan 2 jam pelajaran. 

Pada pertemuan pertama peneliti menjelaskan materi (pengertian menanggapi 

persoalan atau peristiwa) dengan menggunakan teknik Round Robin. Pada pertemuan 

kedua peneliti menjelaskan materi (tata cara menanggapi suatu persoalan) dengan 

menggunakan teknik Round Robin. Selanjutnya pada pertemuan ketiga peneliti 

menjelaskan materi (menanggapi persoalan dengan menggunakan bahasa yang sopan) 

dengan menggunakan teknik Round Robin.  

Pada pertemuan keempat, peneliti menjelaskan materi keseluruhan yang telah 

diajarkan secara singkat sebagai apersepsi siswa kemudian melakukan tes lisan 

(posttest) di kelas V.B Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam Palembang. Peneliti 

memberikan tes lisan untuk mendapatkan data dari keterampilan berbicara siswa 

kelas V.B. Setelah itu, selesai peneliti memberikan tes lisan, terlihat dari hasil yang di 

dapat siswa dari tes yang telah diberikan bahwa banyak siswa yang mendapatkan 

nilai di atas rata-rata. 

B. Keterampilan Belajar Siswa Kelas V pada Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol di MI daarul Aitam Palembang 

Setelah melakukkan penelitian, peneliti memperoleh data nilai test dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Data test ini memberikan gambaran hasil keterampilan 

menulis siswa kelas V.A (kontrol) dan siswa kelas V.B (eksperimen) di Madrasah 

Ibtidaiyah Daarul Aitam Palembang. 
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a. Data Keterampilan Berbicara Kelas Kontrol Tanpa Menggunakan Teknik 

Round Robin 

50 40 30 40 30 40 50 70 50 40 

30 70 50 30 40 40 60 50 40 30 

30 70 30 60 70 70 60 60 60 60 

30 60 50 50 40 30 60 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Keterampilan Berbicara (Posttest) Kelas Kontrol  

Siswa Kelas V.A MI Daarul Aitam Palembang  

 

No. X F fX X 

(X - Mx) 

x
2
 fx

2
 

1. 30 9 270 -18 324 2916 

2. 40 8 320 -8 64 512 

3. 50 7 350 2 4 28 

4. 60 8 480 12 144 1152 

5. 70 5 350 22 484 2420 

Jumlah  N = 37 ∑fX = 

1770 

  ∑fx
2
 = 

7028 

Dari tabel diatas diketahui: ∑fX = 1770, ∑fx
2
 = 7028 dan N = 37. Selanjutnya 

dilakukan tahap menghitung rata-rata atau mean. 

Mencari nilai rata-rata 

    = 
∑  

 
 

   = 
    

  
 

   = 47,83dibulatkan menjadi 48 
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Mencari     

     =√
∑   

 
 

    =√
    

  
 

    =√        

     = 13,78 dibulatkan menjadi 14 

Mengelompokkan keterampilan berbicara siswa kedalam tiga kelompok yaitu 

tinggi, sedang, rendah (TSR) 

M + 1SD ke atas  = Tinggi 

M – 1SD s.d. M + 1SD = Sedang 

M – 1 SD ke bawah  = Rendah 

Lebih lanjut untuk mengetahui pengkategorian TSR dapat dilihat pada 

skala perhitungan sebagai berikut: 

 Tinggi   = M + 1.SD 

   = 48 + 1(14) 

   =62 

   Jadi, yang termasuk katagori nilai tinggi adalah 62. 

 Sedang  = M – 1.SD s/d M + 1.SD 

   = 48 – 1 (14) s/d 48 + 1 (14) 

   = 33 s/d 61 

   Jadi, yang termasuk katagori nilai tinggi adalah 33 s/d 61. 
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Rendah  = M – 1.SD 

   = 48 – 1(14) 

   =32 

   Jadi, yang termasuk katagori nilai rendah adalah 32 

Dari hasil perhitungan nilai siswa pada skala diatas, jika dibuat kedalam 

bentuk persentase adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Persentase Keterampilan Berbicara Siswa Kelas Kontrol  

di MI Daarul Aitam Palembang 

 

No. Keterampilan Berbicara Siswa Frekuensi Persentase 

1. Tinggi 5 14 % 

2. Sedang 23 62 % 

3. Rendah 9 24 % 

Jumlah 37 100% 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat keterampilan berbicara siswa kelas kontrol 

memperoleh mean atau nilai rata-rata sebesar 47,83 dibulatkan menjadi 48, dengan 

kategori nilai tinggi ada 5 orang siswa (14 %), nilai sedang ada 23 orang (62 %) dan 

nilai rendah ada 9 orang siswa (24 %). 

b. Keterampilan Berbicara Kelas Eksperimen Dengan Menggunakan Teknik 

Round Robin  

60 90 90 90 100 70 100 70 100 90 

90 100 90 100 80 80 70 70 100 90  
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80 80 100 80 80 80 100 80 100 100  

90 90 100 60 60 90 100 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Keterampilan Berbicara (Posttest) Kelas Eksperimen 

Siswa Kelas V.B MI Daarul Aitam Palembang 

 

No. X F fX X 

(X - Mx) 

x
2
 fx

2
 

1. 60 3 180 -26 676 2028 

2. 70 4 280 -16 256 1024 

3. 80 8 640 -6 36 288 

4. 90 10 900 4 16 160 

5. 100 12 1200 14 196 2325 

Jumlah  N = 37 ∑fX = 

3200 

  ∑fx
2
 = 

5852 

Dari tabel diatas diketahui: ∑fX = 3200, ∑fx
2
 = 5852 dan N = 37. Selanjutnya 

dilakukan tahap menghitung rata-rata atau mean. 

Mencari nilai rata-rata 

    = 
∑  

 
 

    = 
    

  
 

    = 86,48 dibulatkan menjadi 86 

Mencari     

     =√
∑   

 
 

     =√
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     =√        

    = 12,57 dibulatkan menjadi 13 

Mengelompokkan keterampilan berbicara siswa kedalam tiga kelompok 

yaitu tinggi, sedang, rendah (TSR) 

M + 1SD ke atas  = Tinggi 

M – 1SD s.d. M + 1SD = Sedang 

M – 1 SD ke bawah  = Rendah 

Lebih lanjut untuk mengetahui pengkategorian TSR dapat dilihat pada 

skala perhitungan sebagai berikut: 

Tinggi   = M + 1.SD 

 = 86 + 1(13) 

   =99 

 Jadi, yang termasuk katagori nilai tinggi adalah 99. 

Sedang  = M – 1.SD s/d M + 1.SD 

= 86 – 1 (13) s/d 86 + 1 (13) 

 = 71 s/d 98 

 Jadi, yang termasuk katagori nilai tinggi adalah 71 s/d 98 

Rendah  = M – 1.SD 

   = 86 – 1(13) 

 =73 

 Jadi, yang termasuk katagori nilai rendah adalah 73 
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Dari hasil perhitungan nilai siswa pada skala diatas, jika dibuat 

kedalam bentuk persentase adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Persentase Keterampilan Berbicara Siswa Kelas Eksperimen 

di MI Daarul Aitam Palembang 

 

No. Keterampilan Berbicara Siswa Frekuensi Persentase 

1. Tinggi 12 32 % 

2. Sedang 18 49 % 

3. Rendah 7 19% 

Jumlah 37 100% 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat keterampilan menulis siswa kelas kontrol 

memperoleh mean atau nilai rata-rata sebesar 86,43 dibulatkan menjadi 86, dengan 

kategori nilai tinggi ada 12 orang siswa (32 %), nilai sedang ada 18 orang (49 %) dan 

nilai rendah ada 7 orang siswa (19 %). 

Tabel 4.2 

Perbandingan Persentase Keterampilan Berbicara 

Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

Keterampilan Berbicara Siswa Kontrol Eksperimen 

Tinggi 14% 32% 

Sedang 62% 49% 

Rendah 24% 19% 

Jumlah 100% 100% 
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 Dari tabel di atas diperoleh hasil keterampilan berbicara siswa dari kelas V 

dari kelas Eksperimen (menggunakan teknik round Robin) dan kelas kontrol (tidak 

menggunakan teknik Round Robin). Di kelas eksperimen di peroleh persentase tinggi 

adalah 32% sedangkan di kelas kontrol adalah 14%, sementara untuk katagori sedang 

di kelas eksperimen yakni 49% sedangkan di kelas kontrol adalah 62%, dan untuk 

katagori rendah di kelas eksperimen adalah 19% sementara di kelas kontrol 24%. 

C. Pengaruh penggunaan Teknik Round Robin terhadap Keterampilan 

Berbicara Siswa Kelas V pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di MI 

Daarul Aitam Pallembang 

Adapun hipotesis dalam penelitian ada pengaruh atau tidak dari penggunaan 

teknik round robin terhadap keterampilan berbicara siswa kelas V pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia di MI Daarul Aitam Palembang antara kelas kontrol(tanpa 

menggunakan teknik round robin) dan kelas eksperimen (menggunakan teknik round 

robin). Diperoleh rumusan hipotesisnya sebagai berikut:  

Ha : ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan teknik round robin terhadap 

keterampilan berbicara siswa. 

Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan teknik round robin terhadap 

keterampilan berbicara siswa. 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus tes – t berikut: 
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Diketahui : (X eksperimen) (Y kontrol) 

Keterampilan Berbicara Siswa 

 M1 = 86,48 SD1 = 12,57 N1 = 37 

 M2 = 47,83 SD2 = 13,78 N2 = 37 

Diatas telah diketahui Mean, Deviasi Standar dan jumlah siswa, selanjutnya 

Mencari Standar Error Mean Variabel 1: 

    
  

   

√   
 

    
  

     

√    
 

    
  

     

√  
 

    
  

     

 
 

    
        

Mencari Standar Error Mean Variabel 2: 

    
  

   

√   
 

    
  

     

√    
 

    
  

     

√  
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lxxvii 
 

Mencari Cx dengan rumus berikut 

   

∑   

 
 

  

  
        

Mencari Cy dengan rumus berikut  

   

∑   

 
 

 

  
       

Mencari SDx dengan rumus 

      √
∑     

 
 (

∑    

 
)2 

               √
  

  
 (

  

  
)2  

     √  (     )2 

      √        

     √      

          

Mencari SDy dengan rumus 

      √
∑     

 
 (

∑    

 
)2
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      √
  

  
 (

 

  
)2 

      √     (     )2 

      √           

     √      

           

Mencari rxy dengan menggunakan rumus: 

     

∑     
   (   )(   )

(    )(    )
 

     

 
    (     )(     )

(    )(    )
 

     
      (     )
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Dengan diperolehnya rxy = 0,0077 maka selanjutnya mencari Standar Error dari 

perbedaan Mean Variabel 1 dan Mean Variabel 2 dengan     
      ;     

 

      dan N=37dengan rumus sebagai berikut: 

       
 √    

      

  (     )(    
)(    

)  

       
 √(     )  (     )  (        )(     )(     ) 

       
 √          (      )(   ) 

       
 √           

       
 √      

       
  3,08 

Mencari to dengan rumus: 

   
     

       

 

   
           

    
 

   
     

    
 

         

Memberikan interpretasi terhadap to : 
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df = N – 1  37 – 1 =36 (konsultasi tabel nilai “t”). Ternyata dalam tabel tidak 

dijumpai df sebesar 36 karena itu dipergunakan df sebesar 35. Dengan df sebesar 35, 

diperoleh harga kritik “t” pada tabel tt sebesar sebagai berikut: 

 Pada taraf signifikan 5%; tt = 2,03 

 Pada taraf signifikan 1%; tt = 2,72 

Dengan demikian to (yaitu sebesar 12,54) adalah jauh lebih besar dari tt baik pada 

taraf signifikan 5% maupun taraf signfikan 1%, dengan demikian: 

tt 5% < to > tt 1% = 2,03 < 12,54 > 2,72 

Dari perhitungan di atas dapat didapat to > tt dan kesimpulan yang dapat ditarik ialah 

bahwa ada pengaruh yang signifikan dari pengguanaan teknik round robin yang 

digunakan di kelas eksperimen terhadap keterampilan berbicara siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas V di MI Daarul Aitam Palembang.  

 

 

 

 

 

 

 



lxxxi 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukkan selama proses 

pembelajaran berlangsung dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang 

telah dilakukkan peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan teknik round robin pada pembelajaran Bahasa Indonesia di 

Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam tergolong baik. Ini terlihat dari hasil 

posttest dari kelas eksperimen yang menggunakan teknik round robin.  

2. Dari analisis data keterampilan berbicara siswa Kelas Kontrol di MI Daarul 

Aitam Palembang yang tidak menggunakan teknik Round Robin, 

keterampilan berbicara siswa kelas V.A tergolong tinggi dengan presentase 

14 %. Diikuti dengan keterampilan berbicara siswa yang tergolong sedang 

sebanyak 62 %, dan tergolong rendah sebanyak 24 %. Hal ini dapat dilihat 

dari keterampilan berbicara siswa pada saat posttest. Keterampilan berbicara 

siswa Kelas Eksperimen di MI Daarul Aitam Palembang yang menggunakan 

teknik Round Robin, keterampilan berbicara siswa kelas V.B tergolong 

tinggi dengan presentase 32 %. Di ikuti dengan keterampilan berbicara siswa 

yang tergolong sedang sebanyak 49 %, dan tergolong rendah sebanyak 19 %. 

Hal ini dapat dilihat dari keterampilan berbicara siswa pada saat posttest. 

3. Dari analisis data keterampilan berbicara siswa di MI Daarul Aitam 

Palembang, terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan 
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berbicara siswa kelas V.B (Kelas Eksperimen) yang menggunakan teknik 

Round Robin  dengan keterampilan berbicara siswa kelas V.A (Kelas 

Kontrol). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan 

perhitungan uji t yaitu: perhitungan (to = 12,54) dan besarnya “t” yang 

tercantum pada Tabel Nilai t (  5% = 2,03 dan   1% = 2,72) maka dapat 

diketahui bahwa to adalah lebih besar dari pada tt  maka hipotesis nihil 

ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dapat disimpulkan bahwa mengajar 

menggunakan teknik Round Robin memberi pengaruh yang signifikan 

terhadap keterampilan berbicara siswa pada pembeajaran Bahasa Indonesia 

kelas V di MI Daarul Aitam Palembang. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada 

beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai saran, yaitu: 

1. Kepada para guru khususnya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia agar 

dapat menggunakan lebih banyak teknik maupun strategi pembelajaran yang 

lebih bervariasi, kreatif dan inovatif agar lebih mudah menyampaikan materi 

dan dapat mencapi tujuan pembelajran yang diharapkan. 

2. Kepada siswa diharapakan mengulangin materi pelajaran yang telah 

dipelajari dan lebih bersemangat untuk belajar. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat menggunakan teknik round robin ini 

pada materi atau mata pelajaran yang lainya. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM PENGGUNAAN 

TEKNIK ROUND ROBIN PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

Nama Sekolah : MI Daarul Aitam Palembang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/ I (Ganjil) 

Hari/Tanggal  : 

Waktu   : 

Nama Peneliti  : Desiyana Gita S 

Petunjuk : Isilah dengan memberikan tanda conteng (√) pada kolom 

aspek yang diamati guru melakukan aktivitas tersebut. 

No Aktivitas Guru Ya Tidak 

1 Guru mempersiapkan RPP   

2 Guru menjelaskan materi pembelajaran 

menggunakan metode ceramah. 

  

3 Guru melaksanakan pembelajaran dengan 

teknik round robin 

  

 a. Guru menjelaskan materi pembelajaran 

dengan metode round robin 

  

 b. Guru membagi siswa untuk 

berkelompok 

  

 c. Apakah guru menjelaskan tata cara 

penggunaan teknik round robin 

  

 d. Guru membacakan suatu persoalan di 

depan kelas 
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 e. Apakah peserta didik memperhatikan 

apa yang akan di sampaikan oleh guru 

tersebut. 

  

 f. Kemudian guru menyuruh salah satu 

siswa untuk memberi saran dan alasan 

dari permasalahn yang dibacakan guru. 

  

 g. Dan memberikan kesempatan juga 

kepada siswa lain untuk memberi saran 

dan alasan selain yang Sudah 

disebutkan oleh temannya dengan 

isyarat temannya.   

  

 h. Guru memberikan penguatan atas 

jawaban yang  telah di ucapkan oleh 

teman sebayanya.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Palembang,       September 2016 

Observer 

 

 

 

 

 

(Roninah, S.Pd.) 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Deskripsi Wilayah 

a. Nama Madrasah 

b. Sejarah Berdirinya MI Daarul Aitam Palembang 

c. Profil Sekolah 

2. Visi dan Misi dari Tujuan MI Daarul Aitam Palembang 

a. Visi  

b. Misi 

c. Tujuan  

3. Keadaan Pendidikan  

a. Jumlah Guru  

b. Status Guru  

c. Pendidikan Formal Guru 

4. Keadaan Siswa 

a. Jumlah Siswa 

b. Jumlah Kelas 

5. Keadaan Sarana dan PrasaranaMI Daarul Aitam Palembang 

a. Keadaan Gedung  

b. Jumlah Ruang Belajar 

c. Jumlah Kantor 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Diajukan Kepada Kepala Sekolah MI Daarul Aitam Palembang 

A. Petunjuk 

Wawancara ditujukan kepada Kepala Sekolah 

B. Identitas  

1. Nama    :  Evi Agustina, S.Ag 

2. Jenis kelamin  : Perempuan 

3. Umur    : 37 tahun 

4. Status/ Jabatan  : Kepala Sekolah 

5. Tanggal Wawancara  : 5 April 2016  

C. Materi Wawancara 

1. Bagaimana sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Daarul Aitam 

Palembang? 

2. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Ibtidaiyah 

Daarul Aitam Palembang? 

3. Bagaimana latar belakang pendidikan guru-guru yang mengajar di Madrasah 

Ibtidaiyah Daarul Aitam Palemabang? 

4. Usaha—usaha apa yang Ibu lakukan dalam meningkatkan prestasi sekolah? 
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2. Diajukan Kepada Guru Bahasa Indonesia Kelas V di MI Daarul Aitam 

Palembang 

A. Petunjuk 

Wawancara ini  ditujukan untuk Guru Bahasa Indonesia  

B. Identitas  

1) Nama   : Roninah, S.Pd 

2) Jenis kelamin  : Perempuan 

3) Umur   : 49 tahun 

4) Status/ Jabatan  : Guru Bahasa Indonesia 

5) Tanggal Wawancara : 5 April 2016 

C. Materi Wawancara 

1. Bagaimana cara Ibu mengajar siswa kelas V pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia di MI Daarul Aitam Palembang ? 

2. Bagaimana kondisi kelas saat berlangsungnya proses pembelajaran pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia di MI Daarul Aitam Palembang? 

3. Metode pembelajaran apa yang Ibu gunanakan dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia siswa kelas V MI Daarul Aitam Palembang? 

4. Bagaimana keterampilan berbicara siswa kelas V pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia di MI Daarul Aitam Palembang ? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MI Daarul Aitam Palembang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V.A (Eksperimen) / I (Satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Pertemuan  : Ke -1 (Satu) 

 

A. Standar Kompetensi 

2. (Berbicara) Mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta secara lisan 

dengan menanggapi suatu persoalan, menceritakan hasil pengamatan, atau 

berwawancara. 

B. Kompetensi Dasar 

2.1 Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran 

pemecahanya dengan memperhatikan pemilihan kata dan santun berbahasa 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan pengertian menanggapi suatu persoalan atau peristiwa 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian menanggapi suatu persoalan atau 

pristiwa 

 

E. Materi Ajar 

1. Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa 

 

F. Metode 

 Round Robin 

 Ceramah 

 Tanya Jawab 

 

G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi 

 Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin 

oleh guru atau seorang peserta didik. 
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 Guru mengabsen kehadiran siswa. 

 Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

Orientasi 

 Guru menjelaskan tema materi pelajaran yang akan dipelajari. 

 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 Guru meminta siswa untuk membuka buku pelajaran tentang materi 

yang akan dipelajari. 

Elaborasi 

 Guru bertanya kepada siswa apakah mereka tahu tentang menanggapi 

suatu persoalan atau peristiwa? 

 Guru memerintahkan salah satu siswa untuk membacakan contoh 

persoalan atau peristiwa yang telah dipersiapkan Guru. 

 Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Guru tentang 

pengertian menanggapi suatu persoalan atau peristiwa. 

 Siswa bersama-sama Guru membahas pengertian menanggapi suatu 

persoalan atau peristiwa. 

 Siswa di bagi menjadi 6 kelompok, satu kelompok beranggotakan 7-8 

siswa. 

 Guru bersama masing-masing kelompok berdiskusi menentukan tema 

suatu persoalan atau peristiwa. 

 Guru memberikan waktu yang cukup untuk setiap siswa 

mengungkapkan suatu persoalan atau peristiwa. 

 

Konfirmasi 

 Siswa di beri kesempatan oleh Guru untuk bertanya tentang hal-hal 

yang belum jelas 

 Guru menyimpulkan semua materi yang telah dipelajari. 

 

3. Kegiatan Penutup 

 Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. 

 

 

H. Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. Spidol 

3. Buku Pelajaran 

 

I. Sumber Pembelajaran 



xc 
 

Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. “Bahasa Indonesia 5 untuk SD/MI Kelas V”. 

Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 

 

J. Penilaian 

 

Indikator 

Pencapaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrument Soal 

1. Menjelaskan 

pengertian 

menanggapi 

suatu persoalan 

atau peristiwa. 

 

lisan Tanya 

jawab 
Ungkapkan satu persoalan 

atau peristiwa yang ada di 

sekitar kalian! 

 

 

 

 

Palembang,     September 2016 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Peneliti, 

 

 

 

 

Roninah, S.Pd Desiyana Gita S 

  

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala MI Daarul Aitam Palembang 

 

 

 

 

 

Evi Agustina, S.Ag 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MI Daarul Aitam Palembang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V.A (Eksperimen) / I (Satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Pertemuan  : Ke -2 (Dua) 

 

A. Standar Kompetensi 

2. (Berbicara) Mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta secara lisan 

dengan menanggapi suatu persoalan, menceritakan hasil pengamatan, atau 

berwawancara. 

B. Kompetensi Dasar 

2.1 Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran 

pemecahanya dengan memperhatikan pemilihan kata dan santun berbahasa 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

2. Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dari teks yang dibaca dengan 

bahasa yang santun. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

2. Siswa dapat menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dari teks yang dibaca 

dengan bahasa yang santun 

 

E. Materi Ajar 

2. Cara ,enanggapi suatu persoalan dengn bahasa yang santun. 

 

F. Metode 

 Round Robin 

 Ceramah 

 Tanya Jawab 
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G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi 

 Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin 

oleh guru atau seorang peserta didik. 

 Guru mengabsen kehadiran siswa. 

 Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

Orientasi 

 Guru menjelaskan tema materi pelajaran yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 Guru meminta siswa untuk membuka buku pelajaran tentang materi 

yang akan dipelajari. 

Elaborasi 

 Guru bertanya kepada siswa tentang suatu persoalan atau peristiwa. 

 Guru memerintahkan salah satu siswa untuk membacakan contoh 

suatuperistiwa yang telah dipersiapkan Guru. 

 Siswa bersama-sama Guru membahas apa saja pokok-pokok 

permasalahan dalam menanggapi suatu peristiwa 

 Siswa di bagi menjadi 6 kelompok, satu kelompok beranggotakan 7-8 

siswa. 

 Guru meminta setiap kelompok untuk membuat persoalan beserta 

saran dan alasan. 

 Setiap siswa memberi saran dan alasan dari persoalan yang di bacakan 

oleh kelompok lain. 

 

Konfirmasi 

 Siswa di beri kesempatan oleh Guru untuk bertanya tentang hal-hal 

yang belum jelas 

 Guru menyimpulkan semua materi yang telah dipelajari. 

 

3. Kegiatan Penutup 

 Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan 

salam. 

 

4. Media Pembelajaran 

a. Papan Tulis 

b. Spidol 

c. Buku Pelajaran 
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5. Sumber Pembelajaran 

Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. “Bahasa Indonesia 5 untuk SD/MI Kelas V”. 

Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 

 

6. Penilaian 

 

Indikator 

Pencapaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrument Soal 

1. Menanggapi 

suatu persoalan 

atau peristiwa 

dari teks yang 

dibaca dengan 

bahasa yang 

santun.  

 

lisan Tanya 

Jawab 

Beri saran dari persoalan 

ini? 

 

 

Palembang,     September 2016 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Peneliti 

 

 

 

 

Roninah, S.Pd Desiyana Gita S 

  

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala MI Daarul Aitam Palembang 

 

 

 

 

 

Evi Agustina, S.Ag 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MI Daarul Aitam Palembang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V.A (Eksperimen) / I (Satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Pertemuan  : Ke -3 (Tiga) 

 

A. Standar Kompetensi 

2. (Berbicara) Mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta secara lisan 

dengan menanggapi suatu persoalan, menceritakan hasil pengamatan, atau 

berwawancara. 

B. Kompetensi Dasar 

2.1 Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran 

pemecahanya dengan memperhatikan pemilihan kata dan santun berbahasa 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menyampaikan saran pemecahan masalah terhadap suatu persoalan atau 

peristiwa dari teks yang dibaca dengan bahasa yang santun 

D. Tujuan Pembelajaran 

3. Siswa dapat menyampaikan saran pemecahan masalah terhadap suatu 

persoalan atau peristiwa dari teks yang dibaca dengan bahasa yang santun 

 

E. Materi Ajar 

1. Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dengan bahasa yang sopan dan 

santun. 

F. Metode 

 Round Robin 

 Ceramah 

 Tanya Jawab 
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G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi 

 Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin 

oleh guru atau seorang peserta didik. 

 Guru mengabsen kehadiran siswa. 

 Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

Orientasi 

 Guru memberikan motivasi kepada siswa  

 Guru menjelaskan tema materi pelajaran yang akan dipelajari. 

 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 Guru meminta siswa untuk membuka buku pelajaran tentang materi 

yang akan dipelajari. 

Elaborasi 

 Guru bertanya kepada siswa tentang suatu peristiwa atau 

permasalahan. 

 Guru memerintahkan salah satu siswa untuk membacakan contoh 

persoalan yang telah dipersiapkan Guru. 

 Siswa bersama-sama Guru membahas bagaimana cara menanggapi 

suatu persoalan dengan bahsa yang santun. 

 Siswa di bagi menjadi 6 kelompok, satu kelompok beranggotakan 7-8 

siswa. 

 Guru memerintahkan kepada setiap kelompok untuk mengungkapkan 

suatu persoalan 

 Setiap siswa menanggapi suatu persoalan tersebut dengan bahasa yang 

sopan.  

Konfirmasi 

 Siswa di beri kesempatan oleh Guru untuk bertanya tentang hal-hal 

yang belum jelas 

 Guru menyimpulkan semua materi yang telah dipelajari. 

 

3. Kegiatan Penutup 

 Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan 

salam. 

 

H. Media Pembelajaran 

d. Papan Tulis 
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e. Spidol 

f. Buku Pelajaran 

I. Sumber Pembelajaran 

Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. “Bahasa Indonesia 5 untuk SD/MI Kelas V”. 

Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 

 

J. Penilaian 

 

Indikator 

Pencapaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrument Soal 

1. Menyampaikan 

saran pemecahan 

masalah terhadap 

suatu persoalan 

atau peristiwa 

dari teks yang 

dibaca dengan 

bahasa yang 

santun. 

 

Lisan  Tanya 

jawab 

Beri saran dari permasalan 

berikut? 

 

 

 

Palembang,   September 2016 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Peneliti 

 

 

 

 

Roninah, S.Pd. Desiyana Gita S 

  

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala MI Daarul Aitam Palembang 

 

 

 

 

 

Evi Agustina, S.Ag 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MI Daarul Aitam Palembang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V.B (Kontrol) / I (Satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Pertemuan  : Ke -1 (Satu) 

 

A. Standar Kompetensi 

2. (Berbicara) Mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta secara lisan 

dengan menanggapi suatu persoalan, menceritakan hasil pengamatan, atau 

berwawancara. 

B. Kompetensi Dasar 

2.1 Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran 

pemecahanya dengan memperhatikan pemilihan kata dan santun berbahasa 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan pengertian menanggapi suatu persoalan atau peristiwa 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian menanggapi suatu persoalan atau 

pristiwa 

E. Materi Ajar 

1. Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa 

 

F. Metode 

 Ceramah 

 Tanya Jawab 

 

 

G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi 

 Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin 

oleh guru atau seorang peserta didik. 

 Guru mengabsen kehadiran siswa. 



xcviii 
 

 Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

Orientasi 

 Guru memberikan motivasi kepada siswa  

 Guru menjelaskan tema materi pelajaran yang akan dipelajari. 

 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 Guru meminta siswa untuk membuka buku pelajaran tentang materi 

yang akan dipelajari. 

Elaborasi 

 Guru bertanya kepada siswa apakah mereka tahu tentang menanggapi 

suatu persoalan atau peristiwa? 

 Guru memerintahkan salah satu siswa untuk membacakan contoh 

persoalan atau peristiwa yang telah dipersiapkan Guru. 

 Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Guru tentang 

pengertian menanggapi suatu persoalan atau peristiwa. 

 Siswa bersama-sama Guru membahas pengertian menanggapi suatu 

persoalan atau peristiwa. 

 Guru memberikan waktu yang cukup untuk setiap siswa 

mengungkapkan suatu persoalan atau peristiwa yang ada di sekitarnya. 

 

Konfirmasi 

 Siswa di beri kesempatan oleh Guru untuk bertanya tentang hal-hal 

yang belum jelas 

 Guru menyimpulkan semua materi yang telah dipelajari. 

 

3. Kegiatan Penutup 

 Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. 

 

 

H. Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. Spidol 

3. Buku Pelajaran 

 

I. Sumber Pembelajaran 

Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. “Bahasa Indonesia 5 untuk SD/MI Kelas V”. 

Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 
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J. Penilaian 

 

Indikator 

Pencapaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrument Soal 

Menjelaskan 

pengertian 

menanggapi 

suatu persoalan 

atau peristiwa. 

 

lisan Tanya 

jawab 
Ungkapkan satu persoalan 

atau peristiwa yang ada di 

sekitar kalian! 

 

 

 

 

Palembang,     September 2016 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Peneliti 

 

 

 

 

Roninah, S.Pd Desiyana Gita S 

  

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala MI Daarul Aitam Palembang 

 

 

 

 

 

Evi Agustina, S.Ag 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MI Daarul Aitam Palembang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V.B (Kontrol) / I (Satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Pertemuan  : Ke -2 (Dua) 

 

A. Standar Kompetensi 

2. (Berbicara) Mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta secara lisan 

dengan menanggapi suatu persoalan, menceritakan hasil pengamatan, atau 

berwawancara. 

B. Kompetensi Dasar 

2.1 Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran 

pemecahanya dengan memperhatikan pemilihan kata dan santun berbahasa 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dari teks yang dibaca dengan 

bahasa yang santun. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1 Siswa dapat menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dari teks yang 

dibaca dengan bahasa yang santun 

E. Materi Ajar 

1. Menanggapi suatu persoalan dengn bahasa yang santun. 

 

F. Metode 

 Ceramah 

 Tanya Jawab 

 

G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi 

 Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin 

oleh guru atau seorang peserta didik. 

 Guru mengabsen kehadiran siswa. 
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 Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

Orientasi 

 Guru memberikan motivasi kepada siswa  

 Guru menjelaskan tema materi pelajaran yang akan dipelajari. 

 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 Guru meminta siswa untuk membuka buku pelajaran tentang materi 

yang akan dipelajari. 

Elaborasi 

 Guru bertanya kepada siswa tentang suatu persoalan atau peristiwa. 

 Guru memerintahkan salah satu siswa untuk membacakan contoh 

suatuperistiwa yang telah dipersiapkan Guru. 

 Siswa bersama-sama Guru membahas apa saja pokok-pokok 

permasalahan dalam menanggapi suatu peristiwa 

 Guru meminta siswa untuk membacakan suatu peristiwa. 

 Setiap siswa menjawab satu pertanyaan untuk mengetahui pokok 

permasalan dari suatu peristiwa yang di bacakan oleh siswa lain. 

 

Konfirmasi 

 Siswa di beri kesempatan oleh Guru untuk bertanya tentang hal-hal 

yang belum jelas 

 Guru menyimpulkan semua materi yang telah dipelajari. 

 

3. Kegiatan Penutup 

 Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. 

 

H. Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. Spidol 

3. Buku Pelajaran 

 

I. Sumber Pembelajaran 

Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. “Bahasa Indonesia 5 untuk SD/MI Kelas V”. 

Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 
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J. Penilaian 

 

Indikator 

Pencapaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrument Soal 

2. Menanggapi 

suatu persoalan 

atau peristiwa 

dari teks yang 

dibaca dengan 

bahasa yang 

santun.  

 

lisan Tanya 

Jawab 

Beri saran dari persoalan 

ini? 

 

 

Palembang,     September 2016 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Peneliti 

 

 

 

 

Roninah, S.Pd Desiyana Gita S 

  

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala MI Daarul Aitam Palembang 

 

 

 

 

 

Evi Agustina, S.Ag 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MI Daarul Aitam Palembang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V.B (kontrol) / I (Satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Pertemuan  : Ke -3 (Tiga) 

 

A. Standar Kompetensi 

2. (Berbicara) Mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta secara lisan 

dengan menanggapi suatu persoalan, menceritakan hasil pengamatan, atau 

berwawancara. 

B. Kompetensi Dasar 

2.1 Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran 

pemecahanya dengan memperhatikan pemilihan kata dan santun berbahasa 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menyampaikan saran pemecahan masalah terhadap suatu persoalan atau 

peristiwa dari teks yang dibaca dengan bahasa yang santun 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyampaikan saran pemecahan masalah terhadap suatu 

persoalan atau peristiwa dari teks yang dibaca dengan bahasa yang santun 

E. Materi Ajar 

1. Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dengan bahasa yang sopan dan 

santun. 

 

F. Metode 

 Ceramah 

 Tanya Jawab 

 

G. Langkah-Langkah Kegiatan 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi 

 Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin 

oleh guru atau seorang peserta didik. 

 Guru mengabsen kehadiran siswa. 
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 Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

Orientasi 

 Guru memberikan motivasi kepada siswa  

 Guru menjelaskan tema materi pelajaran yang akan dipelajari. 

 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 Guru meminta siswa untuk membuka buku pelajaran tentang materi 

yang akan dipelajari. 

Elaborasi 

 Guru bertanya kepada siswa tentang suatu peristiwa atau 

permasalahan. 

 Guru memerintahkan salah satu siswa untuk membacakan contoh 

persoalan yang telah dipersiapkan Guru. 

 Siswa bersama-sama Guru membahas bagaimana cara menanggapi 

suatu persoalan dengan bahsa yang santun.. 

 Guru memerintahkan kepada setiap siswa untuk mengungkapkan suatu 

persoalan 

 Setiap siswa menanggapi suatu persoalan tersebut dengan bahasa yang 

sopan.  

Konfirmasi 

 Siswa di beri kesempatan oleh Guru untuk bertanya tentang hal-hal 

yang belum jelas 

 Guru menyimpulkan semua materi yang telah dipelajari. 

 

3. Kegiatan Penutup 

 Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. 

 

H. Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. Spidol 

3. Buku Pelajaran 

I. Sumber Pembelajaran 

Nur’aini, Umri dan Indriyani. 2008. “Bahasa Indonesia 5 untuk SD/MI Kelas V”. 

Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 
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J. Penilaian 

 

Indikator 

Pencapaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrument Soal 

2. Menyampaikan 

saran pemecahan 

masalah terhadap 

suatu persoalan 

atau peristiwa 

dari teks yang 

dibaca dengan 

bahasa yang 

santun. 

 

Lisan  Tanya 

jawab 

Kerjakan soal di bawah 

ini! 

 

 

 

Palembang,   September 2016 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Peneliti 

 

 

 

 

Roninah, S.Pd. Desiyana Gita S 

  

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala MI Daarul Aitam Palembang 

 

 

 

 

 

Evi Agustina, S.Ag 
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Soal post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen 

 

1. Buatlah suatu persoalan atau peristiwa? 

2. Togar selalu bermain tanpa mengenal waktu. Sepulang sekolah langsung bermain 

sampai sore hari. 

3. Sukreni gadis yang manja. Dia tidak pernah mau membantu ibunya di rumah. 

Pekerjaan seperti menyapu, memasak, mencuci baju dan sepatu, semua 

diserahkan kepada pembantunya. 

4. Sepatu adi sudah rusak. Adi igin membeli sepatu baru. Akan tetapi, adi tidak 

memiliki uang untuk membeli sepatu. 

5. Bonar suka mencari burung. Ia mencari burung dengan cara menembak. 

6. Zaki anak yang pandai dan selalu menjadi juara kelas. Tetapi, ddia tidak pernah 

mau membantu temanya jika ada kesulitan tentang pelajaran di sekolah. Pernah 

rendi dan dito datang kerumahnya untuk bertanya tentang PR Matematika, tetapi 

zaki tidak mau menemui mereka. 

7. Keluarga siska tidak pernah membersihkan rumah mereka, sehingga menjadi 

kotor. 

8. Budi adalah seorang petani. Budi membuka lahan pertanian dengan membakar 

hutan. 



cvii 
 

9. Panji dibelikan mobil-mobilan oleh ayahnya. Karena senangnya,  hampir tiap 

hari dia bermain. Suatu hari pak guru menyuruhnya mengumpulkan PR. Ia pun 

merasa kaaget karena lupa mengerjakanya. 

10. Roni membuang sampah sembarangan. 
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PEDOMAN PENILAIAN KELAS KONTROL DAN EKSPERIMEN 

Kolom Penilaian Keterampilan Berbicara Kelas Kontrol 

Nama Sekolah : MI Daarul Aitam Palembang 

Kelas/Semester : V.A (Kelas Kontrol)/I (Satu) 

Petunjuk : Isilah dengan memberi poin (nominal) pada kolom kegiatan 

apabila siswa melakukan aktivitas tersebut. 

No Nama 

Indikator Penilaian 

Nilai 
Lafal intonasi  

Kosa 

Kata 
Kelancaran 

1 Abdul Aziz 25  25  50 

2 Agsal Subhana 25  15  40 

3 Aidil Saputra 15   15 30 

4 Aisyah 25  15  40 

5 Bagir 15  15  30 

6 Darman 15   25 40 

7 Dimas Saputra 25  25  50 

8 Feggy Rahmawati 25 15 15 15 70 

9 Hazirah Sadswini 25  25  50 

10 Karin Komalasari 25  15  40 

11 Kgs.Ananda Syaputra  15  15  30 

12 
Khodijah Nurul 

Rohma 
15 15 

15 
25 70 

13 Lina Amelia 25  25  50 

14 Sultan 15  15  30 

15 Muhammad Agil 15   25 40 

16 
Muhammad Gilang 

Ramadhan 
15   25 40 

17 
Muhammad Haikal 

Al-Tadri 
15 15 15 15 60 

18 Muhammad Khaidir 25  25  50 



cix 
 

19 Muhammad Muhajir 25  15  40 

20 Muhammad Nauval  15  15  30 

21 Muhammad Prayoga 15  15  30 

22 
Muhammad Ricky  

Darmawan 
25 15 

15 
15 70 

23 
Muhammad 

Romadhon 
15  

15 
 30 

24 
Nabila Aulia Atira 

Xega 
15 

15 15 
15 60 

25 Nadira Sarah Amalia 15 15 15 25 70 

26 Nadia Pratiwi 25 15 15 15 70 

27 Neza Sardin 15 15 15 15 60 

28 Nova Liza Putri 15 15 15 15 60 

29 Olivia Syakira 15 15 15 15 60 

30 Patia 15 15 15 15 60 

31 Satrio Avani 15  15  30 

32 Sri Aulia Arsyah 15 15 15 15 60 

33 Sy.Sahillah 25  25  50 

34 Syakila 25  25  50 

35 Tino Hartono 15  25  40 

36 Wahyu Putra Sanjaya 15    30 

37 Wisnu Pratama 15 15 15 15 60 

 

Keterangan : Aspek yang di nilai 4 macam. 

 : Nilai tertinggi 100 

 : Nilai terendah  

Keterangan cara penilaian: 

                          
                 

 
   

Keterangan:  

1. Lafal  

 Pengucapan yang baku dalam bahasa Indonesia (25) 
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 Pengucapan masih menggunakan bahasa daerah (15) 

2. Intonasi  

 Penempatan intonasi sesuai dengan kalimat (25) 

 Penempatan intonasi tidak sesuai dengan kalimat (15) 

3. Kosa Kata 

 Penggunaan kosa kata dan ungkapan yang baik (25) 

 Penggunaan kosa kata dan ungkapan yang kurang baik (15) 

4. Hafalan 

 Kelancaran siswa dalam mengucapkan kalimat (25) 

 Kurang lancarnya siswa dalam mengucapkan kalimat (15) 
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Kolom Penilaian Keterampilan Berbicara Kelas Eksperimen 

Nama Sekolah : MI Daarul Aitam Palembang 

Kelas/Semester : V.B (Kelas Eksperimen)/I (Satu) 

Petunjuk : Isilah dengan memberi poin (nominal) pada kolom kegiatan 

apabila siswa melakukan aktivitas tersebut. 

No Nama 

Indikator Penilaian 

Nilai 
Lafal  Intonasi   

Kosa 

Kata 
Hafalan  

1 Ahmad Syukri 15 15 15 15 60 

2 Muhamad Ammar 25 15 25 25 90 

3 Annisa Septiana 15 25 25 25 90 

4 Danda Agung Saputra 25 15 25 25 90 

5 Dina Angraini 25 25 25 25 100 

6 Dina Lorenza 25 15 15 15 70 

7 Eka Aulia Indah 25 25 25 25 100 

8 Gasim 15 15 25 25 70 

 9 Juwita Puspitasari 25 25 25 25 100 

10 Kurnia 25 15 25 25 90 

11 Mandala Pratama 25 15 25 25 90 

12 Monica Dwi Aulia 25 25 25 25 100 

13 Mukhlis Habibi 25 15 25 25 90 

14 
Muhammad Alwi 

Amin 

25 
25 

25 25 
100 

15 Muhammad Al-Pasha 25 15 25 15 80 

16 
Muhammad Farhan 

Romadhon 

25 15 
15 

25 80 

17 
Muhammad Firdaus 

Al-Habsy 

25 15 15 25 70 

18 
Muhammad Iqbal 

Syarief 

25 
 

25 
15 

70 

19 Muhammad Lutfi 25 25 25 25 100 

20 Muhammad Raffi Aufa 25 15 25 25 90 
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Ihsan 

21 
Muhammad Shandy 

Putra Sanjaya 

25 15 15 25 
80 

22 Najwa Askia 25 15 15 25 80 

23 Nadine Tri Hapsari 25 25 25 25 100 

24 Nabila  25 15 15 25 80 

25 Nabil Adinata 25 15 25 15 80 

26 Nyayu Syarifah Zulfia 25 15 15 25 80 

27 Putri  25 25 25 25 100 

28 Reskhi Prima Lembayu 25 15 15 25 80 

29 Riska Ayu Pratiwi 25 25 25 25 100 

30 Alwi 25 25 25 25 100 

31 Saskia Putri 25 15 25 25 90 

32 Satrio  25 15 25 25 90 

33 Sabillah Rohmadani 25 25 25 25 100 

34 Shafira Ramadhania 15 15 15 15 60 

35 Suparno  15 15 15 15 60 

36 Kamsi 25  25 25 90 

37 Sy.Fatimah Nadra 25 25 25 25 100 

 

Keterangan : Aspek yang di nilai 4 macam. 

 : Nilai tertinggi 100 

 : Nilai terendah  

Keterangan cara penilaian: 

                          
                 

 
   

Keterangan:  

1. Lafal  

 Pengucapan yang baku dalam bahasa Indonesia (25) 

 Pengucapan masih menggunakan bahasa daerah (15) 



cxiii 
 

2. Intonasi  

 Penempatan intonasi sesuai dengan kalimat (25) 

 Penempatan intonasi tidak sesuai dengan kalimat (15) 

3. Kosa Kata 

 Penggunaan kosa kata dan ungkapan yang baik (25) 

 Penggunaan kosa kata dan ungkapan yang kurang baik (15) 

4. Hafalan 

 Kelancaran siswa dalam mengucapkan kalimat (25) 

 Kurang lancarnya siswa dalam mengucapkan kalimat (15) 
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