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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil observasi di tempat penelitian bahwa masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan pada pembelajaran bahasa Indonesia dan nilai siswa 35% > KKM dan 65% < KKM. 

Selain itu, hasil pengamatan peneliti bahwa aktivitas pembelajaran kurang inovatif yang meyebabkan 

peserta didik kurang dapat memahami materi pelajaran yang diajarkan guru. Aktivitas belajar yang tidak 

maksimal menyebabkan rendahnya hasil belajar. 

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Mengetahaui kemampuan menceritakan 

kegiatan sehari-hari tanpa model consept sentence dan media visual siswa kelas II SDN Sukorame 3 

Tahun Pelajaran 2017/2018. (2) Mengetahui kemampuan menceritakan kegiatan sehari-hari dengan 

model consept sentence didukung media visual siswa kelas II SDN Sukorame 3 Tahun Pelajaran 

2017/2018. (3) Mengetahui pengaruh penggunaan model consept sentence didukung media visual 

terhadap kemampuan menceritakan kegiatan sehari-hari siswa kelas II SDN Sukorame 3 Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian 

eksperimen. Desain penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian Quasi Exsperimental Design dengan 

bentuk desain Nonequivalent Control Group Design. Subjek penelitian siswa kelas II SDN Sukorame 3. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes, dengan menggunakan soal uraian. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut (1) 

Kemampuan menceritakan kegiatan sehari-hari tanpa penggunaan model consept sentence dan media 

visual dapat disimpulkan bahwa pada siswa kelas II SDN Sukorame 3 Tahun Pelajaran 2017/2018 

dinyatakan ada peningkatan tetapi belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata 79,75 > 

KKM yaitu 75. (2) Kemampuan menceritakan kegiatan sehari-hari dengan penggunaan model consept 

sentence didukung media visual dapat disimpulkan bahwa pada siswa kelas II SDN Sukorame 3 Tahun 

Pelajaran 2017/2018 dinyatakan tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata 89,25 > KKM yaitu 

75. (3) Terdapat pengaruh yang signifikan dengan penggunaan model consept sentence didukung media 

visual terhadap kemampuan menceritakan kegiatan sehari-hari siswa kelas II SDN Sukorame 3 Tahun 

Pelajaran 2017/2018, hal ini dapat dibuktikan pada nilai rata-rata post-test siswa kelas kontrol adalah 

79,75 sedangkan  nilai rata-rata post-test  kelas eksperimen adalah 89,25. 

Kata kunci : Model Consept Sentence, Media Visual. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pada hakekatnya pembelajaran 

bahasa Indonesia bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi secara lisan dan tertulis. 

Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki 

peranan yang sangat penting dalam 

membentuk kebiasaan, serta kemampuan 

siswa untuk tahap perkembangan 

selanjutnya. Pada pembelajaran bahasa 

Indonesia, siswa diarahkan untuk 

berkomunikasi dengan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar, bahasa Indonesia 

yang baik berarti mampu menggunakan 

bahasa dengan situasi dan kondisi 

pemakainya, sedangkan bahasa 

Indonesia yang benar menggunakan 

bahasa Indonesia dengan tepat sesuai 

dengan kaidah kebahasaan. 

Kenyataan di lapangan, hasil 

observasi dan wawancara awal yang 

dilakukan oleh peneliti di SDN 

Sukorame 3 pada siswa kelas II pada 

tanggal 15 Mei 2017, hasil belajar 

bahasa Indonesia masih di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Hal ini dapat diketahui dari hasil 

dokumentasi yang menyatakan  bahwa 

nilai siswa 35% > KKM dan 65% < 

KKM. 

Berdasarkan dari hasil wawancara 

dengan siswa, masih banyak siswa yang 

sering meremehkan mata pelajaran 

bahasa Indonesia, sering meremehkan di 

sini dalam artian siswa menganggap 

mudah mata pelajaran bahasa Indonesia 

tetapi dalam kenyataannya nilai mata 

pelajaran bahasa Indonesia masih kurang 

memuaskan, selain siswa yang sering 

meremehkan siswa juga kurang 

konsentrasi, kurang konsentrasi di sini 

masih banyak siswa yang melamun 

sendiri seolah-olah siswa 

memperhatikan apa yang dijelaskan guru 

akan tetapi fokus siswa tidak terhadap 

materi yang dijelaskan melainkan ke hal 

yang lain sehingga pada saat guru 

bertanya siswa tidak bisa menjawab, 

selain siswa kurang konsentrasi siswa 

juga salah dalam pemilihan kata, salah 

dalam pemilihan kata di sini siswa salah 

memilih kata penghubung sehingga 

kurang tepat dalam penyusunan kalimat, 

selain siswa salah dalam pemilihan kata 

siswa juga suka mengobrol dengan 

temannya. 

Guru pada saat pembelajaran belum 

menerapkan model pembelajaran yang 

inovatif. Guru di sini hanya menerapkan 

metode ceramah. Dalam proses 

pembelajaran guru jarang menggunakan 

media pembelajaran meskipun di 

sekolah tersedia fasilitas yang 

mencukupi untuk menunjang kegiatan 



  Artikel Skripsi 

   Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Yogga Dwi Syahputro     14.1.01.10.0006  simki.unp.kediri.ac.id 

FKIP/PGSD  5 

 

pembelajaran termasuk alat-alat multi 

media. Sehingga, siswa kurang antusias 

atau kurang tertarik saat diberikan 

pelajaran oleh guru. Oleh karena itu, 

guru dituntut untuk dapat 

mengembangkan model pembelajaran 

yang dapat menunjang hasil 

pembelajaran yang maksimal. Dengan 

model pembelajaran consept sentence 

didukung media visual diharapkan 

mampu mengatasi masalah pada materi 

pokok menceritakan kegiatan sehari-

hari. 

Berdasarkan hal di atas, perlu 

diujicobakan penggunaan model 

pembelajaran dalam kegiatan 

pembelajaran. Menurut Kurniasih (2017: 

18), “model pembelajaran adalah sebuah 

prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar”. Salah 

satunya adalah model pembelajaran 

consept sentence. Model pembelajaran 

consept sentence merupakan salah satu 

tipe model pembelajaran yang 

dikembangkan dari cooperative 

learning. Menurut Shoimin (2014: 37), 

“model consept sentence adalah model 

pembelajaran yang dilakukan dengan 

memberikan kartu-kartu yang berisi 

beberapa kata kunci kepada siswa. 

Kemudian, kata kunci tersebut disusun 

menjadi beberapa kalimat dan 

dikembangkan menjadi paragraf-

paragraf. Model ini dilakukan dengan 

siswa dibentuk kelompok heterogen dan 

membuat kalimat dengan minimal 4 kata 

kunci sesuai materi yang disajikan”. 

Selain penggunaan model consept 

sentence, proses pembelajaran akan 

lebih efektif apabila didukung oleh 

media. Menurut Wati (2016: 3), “media 

pembelajaran merupakan alat dan teknik 

yang digunakan sebagai perantara 

komunikasi antara seorang guru dan 

siswa”. Menurut Alfi Laila (2016: 3), 

“pemanfaatan media pembelajaran yang 

relevan dalam kelas dapat 

mengoptimalkan proses pembelajaran”. 

Media yang digunakan disini adalah 

media visual. Menurut Wati (2016: 5), 

“media visual merupakan sebuah media 

yang memiliki beberapa unsur berupa 

garis, bentuk, warna, dan tekstur dalam 

penyajiannya”. Terdapat berbagai jenis 

media visual, dari berbagai jenis media 

visual tersebut, media yang digunakan 

adalah media gambar berseri. Menurut 

Sujiono (2008: 76), “gambar seri adalah 

gambar yang mempunyai keterkaitan 

dengan gambar yang lainnya dan dapat 

membentuk sebuah cerita utuh”. 
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II. METODE PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini ada 

dua yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi timbulnya 

variabel terikat. Variabel bebas sering 

disebut sebagai stimulus atau prediktor. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran consept 

sentence dan media visual. Variabel 

terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat. 

Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar materi kemampuan 

menceritakan kegiatan sehari-hari. 

Dalam penelitian ini teknik 

penelitian yang digunakan adalah teknik 

eksperimen. Penelitian ini menggunakan 

desain penelitian Quasi Exsperimental 

Design dengan bentuk desain 

Nonequivalent Control Group Design, 

Sugiyono (2014: 118). 

a. Validasi Ahli 

Instrumen dari variabel bebas 

dan variabel terikat berupa silabus, 

RPP, media pembelajaran, model 

pembelajaran, dan soal untuk tes 

tulis, diserahkan kepada tim ahli 

untuk divalidasi layak digunakan 

atau tidak. Setelah lembar observasi 

yang meliputi silabus, RPP, media 

pembelajaran, model pembelajaran 

dan soal untuk tes tulis divalidasi 

oleh validator, maka lembar 

observasi dapat digunakan untuk 

penelitian. 

b. Uji Validitas 

Validitas kontruksi (construct 

validity) adalah sebuah tes yang 

memiliki validasi konstruksi apabila 

butir-butir soal yang membangun tes 

tersebut mengukur setiap aspek 

berpikir seperti yang disebutkan 

dalam tujuan instruksional khusus. 

Untuk mempermudah dalam 

menghitung hasil validasi butir soal, 

maka peneliti menggunakan SPSS 21  

for Windows. Kriteria pengambilan 

kesimpulannya adalah jika rhitung ≥ 

rtabel 5%, maka item tersebut 

dinyatakan valid. Sedangkan jika 

rhitung < rtabel 5%, maka item tersebut 

dinyatakan tidak valid. 

a. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada 

suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah 

baik, Arikunto (2006: 178). Untuk 

mempermudah dalam menghitung 

reliabilitas, maka peneliti 

menggunakan SPSS 21  for 

Windows. 
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III. HASIL DAN SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan hasil 

analisis data yang telah dilakukan 

diperoleh hasil bahwa: 

Pembahasan 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis 1 

yaitu “Kemampuan menceritakan 

kegiatan sehari-hari siswa kelas II 

SDN Sukorame 3 tanpa 

penggunaan model consept 

sentence dan media visual 

dinyatakan ada peningkatan tetapi 

belum maksimal” 

Hasil analisis data kelas 

kontrol menunjukkan nilai rata-

rata yang diperoleh siswa adalah 

79,75 menunjukkan lebih dari 

KKM 75, maka berdasarkan norma 

keputusan dapat ditemukan hasil 

pengujian hipotesis (Ha) ditolak 

atau hipotesis yang diajukan 

berarti tidak terbukti. 

Berdasarkan pemaparan 

tersebut,  hasil  penelitian  ini 

dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan menceritakan 

kegiatan sehari-hari tanpa 

penggunaan model consept 

sentence dan media visual pada 

siswa kelas II SDN Sukorame 3 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

dinyatakan ada peningkatan tetapi 

belum maksimal. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis 2 

yaitu “Kemampuan menceritakan 

kegiatan sehari-hari siswa kelas II 

SDN Sukorame 3 dengan 

penggunaan model consept 

sentence didukung media visual 

dinyatakan tinggi” 

Hasil analisis data kelas 

eksperimen menunjukkan nilai 

rata-rata hasil belajar siswa adalah 

89,25 menunjukkan lebih dari 

KKM 75, maka berdasarkan norma 

keputusan dapat ditemukan hasil 

pengujian hipotesis (Ha) diterima 

atau hipotesis yang diajukan 

berarti benar. 

Berdasarkan pemaparan 

tersebut hasil  penelitian  ini dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan 

menceritakan kegiatan sehari-hari 

dengan penggunaan model consept 

sentence didukung media visual 

pada siswa kelas II SDN Sukorame 

3 Tahun Pelajaran 2017/2018 

dinyatakan tinggi. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis 3 

yaitu “Ada pengaruh yang 

signifikan penggunaan model 

consept sentence didukung media 

visual terhadap kemampuan 
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menceritakan kegiatan sehari-hari 

siswa kelas II SDN Sukorame 3 

Tahun Pelajaran 2017/2018” 

Hasil analisis kemampuan 

menceritakan kegiatan sehari-hari 

kelas kontrol dan kelas eksperimen 

menunjukkan bahwa  nilai rata-

rata post-test siswa kelas kontrol 

adalah 79,75 sedangkan  nilai rata-

rata post-test  kelas eksperimen 

adalah 89,25.  

Hasil analisis data yang telah 

ditunjukkan dalam uji-t didapat 

thitung (5,616) > ttabel 5% (1,686) 

dengan df 38, sehingga Ha diterima 

maka diperoleh kesimpulan ada 

pengaruh yang signifikan dengan 

penggunaan model consept 

sentence didukung media visual 

terhadap kemampuan 

menceritakan kegiatan sehari-hari 

siswa kelas II SDN Sukorame 3 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Berdasarkan ulasan di atas 

dapat disimpulkan bahwa, model 

consept sentence didukung media 

visual mempunyai pengaruh yang 

sangat baik dalam meningkatkan 

kemampuan menceritakan 

kegiatan sehari-hari. 

 

 

Simpulan 

1. Tanpa penggunaan model consept 

sentence dan media visual dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan 

menceritakan kegiatan sehari-hari 

pada siswa kelas II SDN Sukorame 

3 Tahun Pelajaran 2017/2018 

dinyatakan ada peningkatan tetapi 

belum maksimal. Hal tersebut dapat 

dilihat dari nilai rata-rata 79,75 > 

KKM yaitu 75. Sehingga (Ha) 

ditolak atau hipotesis yang diajukan 

berarti tidak terbukti. 

2. Penggunaan model consept 

sentence didukung media visual 

dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan menceritakan kegiatan 

sehari-hari pada siswa kelas II SDN 

Sukorame 3 Tahun Pelajaran 

2017/2018 dinyatakan tinggi. Hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai rata-

rata 89,25 > KKM yaitu 75. 

Sehingga (Ha) diterima atau 

hipotesis yang diajukan berarti 

benar. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan 

dengan penggunaan model consept 

sentence didukung media visual 

terhadap kemampuan menceritakan 

kegiatan sehari-hari siswa kelas II 

SDN Sukorame 3 Tahun Pelajaran 

2017/2018, hal ini dapat dibuktikan 
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pada nilai rata-rata post-test siswa 

kelas kontrol adalah 79,75 

sedangkan  nilai rata-rata post-test  

kelas eksperimen adalah 89,25. 
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