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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Landasan Teori 

1. Prestasi Belajar 

a. Pengertian prestasi belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang 

dalam melakukan suatu hal, baik dalam hal pendidikan maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. Arifin, Z. (2009: 12) menyatakan bahwa 

prestasi belajar merupakan suatu masalah yang bersifat perenial dalam 

sejarah kehidupan manusia, karena sepanjang rentang kehidupannya 

manusia selalu mengejar prestasi sesuai bidang dan kemampuan 

masing-masing. Kegiatan mengejar prestasi salah satunya dapat 

dilakukan di sekolah dasar, dimana siswa mendapatkan sebuah 

pengalaman selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. 

Pengalaman yang didapatkan di sekolah merupakan suatu ilmu 

yang bermanfaat yang diperoleh dari hasil kerja keras selama belajar. 

Prestasi belajar merupakan suatu data yang diperoleh dari kemampuan 

siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran sampai meraih hasil yang 

maksimal. Poerwanto (Hamdu, G. & Agustina, L., 2011: 3) meyatakan 

bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang 

dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport. 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar adalah suatu hasil atau nilai yang dicapai oleh siswa 

selama proses pembelajaran di sekolah. Prestasi belajar juga digunakan 

untuk mengukur kemampuan kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), 

dan piskomotorik (keterampilan), dimana kemampuan ini merupakan 

bentuk evaluasi yang dijadikan guru sebagai patokan dalam mengukur 

suatu keberhasilan yang telah ditargetkan oleh pihak sekolah.  

b. Fungsi prestasi belajar 

Prestasi belajar (achievement) sangat penting, karena 

mempunyai beberapa fungsi utama. Arifin, Z. (2009: 12) menyatakan 

bahwa fungsi utama prestasi belajar antara lain: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin 

tahu. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator produktivitas dan 

kesuksesan di masyarakat dari suatu institusi pendidikan.  

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator (kecerdasan) 

siswa. 

  

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

dari prestasi belajar yaitu dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan 

siswa dalam menguasai suatu pembelajaran. Suatu pembelajaran dapat 

berhasil apabila siswa mampu mencapai target yang ditentukan oleh 

pihak sekolah. Kesimpulannya keberhasilan seseorang dalam belajar 

dapat memberikan pengaruh bagi sekolah guna mewujudkan generasi 

yang semakin cerdas dan terampil.  
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c. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

 Kegiatan belajar seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang dapat menimbulkan belajar siswa menurun. Slameto 

(2010: 54-63) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern.  

1) Faktor intern yaitu faktor yang ada dalam diri individu 

yang sedang belajar diantaranya: 

a) Faktor jasmaniah yatu faktor kesehatan dan faktor cacat 

tubuh 

b) Faktor psikologis seperti intelegensi, perhatian, dan 

minat. 

c) Faktor kelelahan yaitu kelelahan jasmani dan rohani. 

2) Faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar, faktor ini 

dikelompokan menjadi sebagai berikut: 

a) Cara orang tua mendidik  

b) Ralasi antar anggota keluarga. 

c) Suasana rumah 

d) Keadaan ekonomi keluarga 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi belajar merupakan suatu keadaan 

yang mampu memberikan pengaruh kepada sesorang, baik itu 

berdampak postif maupun negatif. Berdampak postif apabila siswa 

menjadi lebih terpacu dalam memperbaiki kualitas belajarnya dan 

berdampak negatif apabila siswa menjadi orang yang lebih acuh dalam 

pembelajaran di kelas. Faktor-faktor tersebut yang harus menjadi 

perhatian guru dan orang tua dalam memperbaiki kualitas 

pembelajarannya agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. 
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2. Strategi Round Table 

a. Pengertian strategi round table 

Strategi round table merupakan strategi pembelajaran yang 

membantu belajar siswa dalam memcahkan masalah pembelajaran di 

sekolah. Barkley, E.E. dkk. (2012: 357) menyatakan bahwa strategi 

round table adalah kegiatan secara bergiliran siswa merespons 

pengarah dengan menuliskan satu atau dua kata atau frase sebelum 

menyerahkan kertas kepada siswa lain yang melakukan hal yang sama. 

Strategi ini sangat cocok digunakan oleh siswa, agar siswa mampu 

mengungkapkan ide ke dalam proses pembelajaran yang berlangsung. 

Strategi round table merupakan strategi pembelajaran yang 

mampu mengembangkan proses berpikir siswa, sehingga siswa 

memberikan ide-idenya secara bergantian. Nasrul (2017: 34) 

menyatakan bahwa: 

Pembelajaran round table merupakan salah satu pembelajaran 

kooperatif yang bisa digunakan untuk memajukan 

pembentukan kelompok, mendengarkan aktif, berpikir, dan 

berpartisipasi. 

  

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa strategi round table adalah strategi pembelajaran yang 

digunakan untuk kegiatan diskusi kelompok yang mampu 

menggerakkan kemampuan siswa supaya berpikir dan menuangkan 

gagasan pikirannya dalam bentuk tulisan secara bergiliran. Kegiatan 

yang dilakukan yaitu berupa pemberian selembaran kertas yang 

kemudian masing-masing siswa meuliskan namanya dan ide yang 
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ditulis sesuai dengan materi/topik yang diberikan. Tujuannya supaya 

semua siswa mampu memberikan konstribusinya dalam kegiatan 

belajar di kelas. 

b. Kelebihan  dan kelemahan strategi round table 

Strategi round table baik digunakan dalam kegiatan kelompok, 

oleh karena itu banyak manfaat dalam menggunakan strategi ini. 

Barkley, E.E. dkk. (2012: 363) menyatakan bahwa kelebihan strategi 

round table yaitu: 

1) Membantu mengatasi masalah-masalah ketimpangan 

partisipasi. 

2) Membantu siswa dalam mempersiapkan diri untuk 

mengekspresikannya secara lisan. 

3) Melatih siswa untuk menyesuaikan tulisan seperti kaidah, 

gaya, dan kosakata ketika merespon. 

 

Berdasarkan paparan mengenai kelebihan strategi round table 

di atas dapat disimpulkan bahwa strategi ini dapat membantu guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran ini 

mengarahkan siswa dalam kegiatan menulis, sehingga semua siswa 

memberikan konstribusinya dalam menuangkan ide ke dalam bentuk 

tulisan, serta mampu memberikan respon kepada siswa yang lain. 

Strategi round table selain memiliki kelebihan juga memiliki 

kelamahan. Barkley, E.E. dkk. (2012: 263) menyatakan bahwa 

kelemahan dalam menggunakan strategi round table yaitu: 

1) Membutuhkan waktu yang lama. 

2) Kegiatan ini tidak digunakan pada pemikiran kompleks dan 

tugas-tugas penalaran. 

3) Kegiatan yang digunkan untuk tugas-tugas sederhana saja.  
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Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kelemahan penggunaan strategi round table dapat dijadikan petunjuk 

bagi guru dalam memilih materi yang sesuai dengan strategi ini dan 

dapat dijadikan koreksi bersama dalam menciptakan strategi 

pembelajaran yang lebih baik lagi. 

c. Langkah-langkah pembelajaran strategi round table 

Strategi round table merupakan strategi pembelajaran yang 

memiliki beberapa langkah-langkah dalam pembelajaran. Barkley, 

E.E. dkk. (2012: 358) menyatakan bahwa langkah-langkah 

pembelajaran round table adalah sebagai berikut: 

1) Bentuk kelompok beranggotakan 4 orang  

2) Menentukan anggota kelompok yang akan memulai lebih 

dahulu dan mengedarkan kertas searah jarum jam. 

3) Siswa menuliskan kata, frase, atau kalimat lalu dibacakan 

agar siswa lain dapat mempersiapkan respons berikutnya. 

4) Minta siswa tersebut menyerahkan kertas pada siswa 

berikutnya, yang mengikuti langkah yang sama. 

5) Menyampaikan batas waktu dalam berdiskusi. 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah pembelajaran round table dapat membantu guru pada saat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran menjadi 

lebih terarah dengan adanya langkah-langkah strategi pembelajaran. 

Pelaksanaan dalam kegiatan belajar menggunakan strategi ini bisa 

diikuti oleh siapa saja yang ingin memberikan perubahan pada gaya 

belajar seseorang di sekolah.   
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d. Kegiatan dalam pembelajaran round table 

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam menggunakan strategi 

round table sangat bervariasi. Barkley, E.E. dkk. (2012: 362) 

menyatakan bahwa gagasan-gagasan yang dapat menuntun siswa 

dalam menciptakan pengarah-pengarah untuk memulai kegiatan round 

table diantaranya: 

1) Melengkapi “pernyataan kebenaran” artinya menyelesaikan 

kalimat-kalimat yang dimulai dengan frase. 

2) Menuliskan daftar poin-poin utama. 

3) Merespon sebuah pengarah berdasar pengalaman bersama. 

4) Menuliskan beberapa frase yang menggambarkan sebuah 

“insiden kritis” berkenaan dengan topic. 

5) Membangun “storyboard” artinya siswa diberikan 

selembaran kertas pada setiap kelompok.  

6) Mengidentifikasi bukti dari pihak-pihak yang pro dan 

kontra. 

  

Berdasarkan paparan di atas mengenai kegiatan pembelajaran 

dalam strategi round table yaitu dapat memberikan informasi kepada 

seseorang. Seseorang dapat memilih jenis kegiatan yang akan 

dilakukan di dalam kelas. Peneliti menggunakan jenis kegiatan berupa 

membangun “storyboard” yang artinya siswa diberikan selembaran 

kertas pada setiap kelompok. Setiap kelompok mengedarkan kertas 

tersebut sementara individu dalam kelompok menuliskan gagasan 

mereka mengenai topik yang dibahas. Kegiatan berlangsung selama 

sepuluh menit, selama proses kegiatan pembelajaran ini kelompok-

kelompok saling bergiliran menyumbangkan gagasan-gagasan baru. 

Topik yang dibahas oleh siswa yaitu tentang menulis pengumuman 

sesuai dengan tema yang diberikan. 
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3. Media Kartu Kata 

a. Pengertian media 

Media merupakan alat bantu yang dapat memberikan suatu 

manfaat bagi seseorang. Anitah, S. (2008: 2) menyatakan bahwa media 

pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang 

dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pembelajar menerima 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Media pembelajaran ini sangat 

penting bagi guru karena untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajarnya di sekolah, sehingga siswa akan lebih tertarik pada 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru.  

Pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat meanarik 

perhatian siswa, apabila guru menyampaikan pembelajarannya dengan 

baik dan dapat diterima oleh siswa. Pribadi, B. (2017: 15) menyatakan 

bahwa media berdasarkan asal katanya dari bahasa Latin “medium” 

yang berarti perantara. Media diartikan sebagai perantara antara 

pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber atau resources dan 

penerima informasi atau receiver. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan alat yang digunakan oleh pendidik dalam 

membantu kegiatan belajar mengajar di kelas, selain itu merupakan 

cara guru dalam menyampaikan pesan untuk membuat siswa lebih 

tertarik dalam melakukan aktivitas belajar selama proses pembelajaran.  
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Media pembelajaran merupakan alat yang memberikan 

manfaat bagi seseorang yang menggunakannya. Penggunaan media 

pembelajaran dapat dilihat dari klasifikasi media, prinsip-prinsip 

media, dan langkah-langkah penggunaan media. Berikut ini 

merupakan penjelasan mengenai ketiga kategori tersebut: 

1) Klasifikasi Media 

Media pembelajaran merupakan media yang digunakan 

sebagai alat dalam pembelajaran. Media yang biasanya digunakan 

dalam pembelajaran dapat beraneka ragam. Pribadi, B. (2017: 18) 

menyatakan bahwa klasifikasi media diantaranya: 

a) Media cetak yaitu jenis media digunakan sebagai sarana 

dalam aktivitas belajar. 

b) Media grafis dan media pamera yaitu media yang 

digunakan untuk sarana informasi yang menarik. 

c) Media audio yaitu media efektif dan efesien untuk 

digunakan sesuai tujuan pembelajaran. 

d) Gambar bergerak yaitu media gambar yang bergerak dan 

terintegrasi dengan unsur suara.  

e) Multimedia yaitu produk kemajuan teknologi digital. 

 

Klasifikasi media juga diklasifikasikan oleh ahli lain. 

Hernawan, A.H. dkk. (2007: 22) menyatakan bahwa media 

pembelajaran biasanya dapat dikelompokan menjadi tiga jenis, 

berikut ini merupakan jenis-jenis media yaitu: 

a) Media visual yaitu media yang dapat diproyeksikan dan 

media tidak diproyeksikan.  

b) Media audio yaitu media yang mengandung pesan 

dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan siswa. 

c) Media audio-visual yaitu kombinasi audio dan visual 

disebut media pandang dengar. 
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Berdasarkan pernyataan tentang klasifikasi media dapat 

dimaknai bahwa terdapat banyak klasifikasi media yang dapat 

dijadikan pedoman dalam menentukan jenis media yang digunakan 

dalam proses pembelajaran di sekolah. Peneliti memilih media 

visual yang tidak diproyeksikan yang berupa media tiga dimensi. 

Media tiga dimensi yang digunakan oleh peneliti yaitu berbentuk 

media kartu kata yang digunakan pada saat penelitian. 

2) Prinsip-prinsip umum penggunaan media 

Memilih media pembelajaran tidak cukup dengan 

mengetahui tentang kegunaan nilai dan landasannya, akan tetapi 

juga harus mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Anitah, 

S. (2008: 93) menyatakan bahwa prinsip-prinsip umum 

penggunaan media diantaranya ada: 

a) Media dipandang sebagai bagian integral dalam sistem 

pembelajaran. 

b) Media pembelajaran dipandang sebagai sumber daya. 

c) Guru memahami tingkat hirarkhi (sequence) dari jenis 

alat dan kegunaannya. 

d) Pengujian media berlangsung terus, sebelum, selama, 

dan sesudah pemakaiannya. 

e) Penggunaan multimedia menguntungkan dan 

memperlancar proses pembelajaran. 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

prinsip-prinsip penggunaan media dapat memberikan arahan untuk 

dapat menggunakan media dengan baik. Media dapat digunakan 

dengan baik apabila suatu pembelajaran dapat memenuhi syarat 

dalam menggunakan media tersebut. Prinsip-prinsip penggunaan 

media di atas sebagai panduan dalam menentukan layak tidaknya 

sebuah media digunakan pada saat pembelajaran.  
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3) Langkah-langkah penggunaan media 

Media pembelajaran yang digunakan oleh seseorang harus 

melalui langkah-langkah penggunaan media. Anitah, S. (2008: 93-

95) mengemukakan bahwa langkah-langkah penting dalam 

penggunaan media dalam proses pembelajaran yaitu:  

a) Persiapan sebelum menggunakan media yaitu 

Memperhatikan petunjuk penggunaan media, alat-alat 

yang digunakan, dan pengaturan ruang. 

b) Pelaksanaan penggunaan media yaitu guru 

melaksanakan kegiatan pembelajarannya dengan 

suasana yang nyaman dan tenang.  

c) Melakukan evaluasi untuk memantapkan pemahaman 

materi yang disampaikan melalui media dengan 

melakukan tes. 

d) Tindak lanjut yaitu kegiatan pembelajar untuk 

memperdalam sajian dengan berbagai cara. 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

langkah-langkah penggunaan media meliputi persiapan sebelum 

menggunakan media, pelaksanaan penggunaan media, evaluasi, 

dan tindak lanjut. Langkah-langkah ini diharapkan mampu 

memberikan persiapan kepada guru dalam mempersiapkan segala 

kebutuhan yang dibutuhkan pada saat proses belajar mengajar di 

kelas dan guru juga akan lebih mudah mengetahui proses kegiatan 

selama menggunakan media pembelajaran. 

b. Pengertian media kartu kata 

Media kartu kata merupakan media pembelajaran yang dapat 

dipelajari untuk siswa sekolah dasar. Media kartu kata ini dapat 

digunakan karena sifatnya sederhana dan cocok untuk dimainkan 
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dalam proses pembelajaran di kelas. Nurta, Y (2013: 3) menyatakan 

bahwa: 

Media kartu kata merupakan sebuah media grafis yang berupa 

kartu bertuliskan kata-kata (gabungan dari beberapa huruf). 

 

Media kartu kata merupakan media yang dirancang sesuai 

dengan karakteristik siswa di sekolah dasar. Pembelajaran kartu kata  

ini dapat melatih anak untuk mampu memecahkan sebuah masalah 

yang berkaitan dengan pembelajaran. Muchlisoh (Hariani, S. & 

Aryani. E.M., 2014: 2) juga menyatakan bahwa: 

Media kartu kata adalah suatu media pengajaran yang terbuat 

dari kertas tebal, misalnya kertas karton, kertas asturo, atau 

kertas foto yang berbentuk persegi panjang yang membentuk 

kata yang dapat diucapkan. 

 

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa media kartu kata adalah permaianan edukatif yang dapat 

melatih anak untuk memusatkan perhatian dan memahami konsep 

tertentu yang dimainkan dengan cara membongkar pasang kepingan 

kartu kata berdasarkan pasangannya. Media kartu kata juga dapat 

merangsang kemampuan anak agar lebih berpikir dalam memecahkan 

segala persoalan yang dihadapinya. 

c. Kelebihan media kartu kata 

Media merupakan alat pembelajaran yang memiliki kelebihan 

dan mampu memberikan manfaat bagi penggunanya. Hariani, S. & 

Aryani. E.M., (2014: 2) menyatakan bahwa media kartu kata 

mempunyai kelebihan di antaranya:  
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1) Menyajikan obyek belajar secara konkret atau pesan 

pembelajaran secara realistik, sehingga sangat baik untuk 

menambah pengalaman belajar 

2) Sifatnya visual, sehingga memiliki daya tarik tersendiri dan 

dapat menjadi pemacu atau memotivasi pembelajar untuk 

belajar. 

3) Sangat baik untuk pencapaian tujuan belajar psikomotorik, 

4) Dapat mengurangi kejenuhan belajar, karena dilakukan 

melalui permainan. 

5)  Menambah daya tahan ingatan atau retensi tentang obyek 

belajar yang dipelajari 

 

Berdasarkan beberapa paparan di atas tentang kelebihan media 

kartu kata, maka dapat disimpulkan bahwa kelebihan media kartu kata 

yaitu dapat melatih otak kiri anak dan mengembangkan kemampuan 

logika dalam merangkai kata. Kegiatan dalam merangkai kata ini dapat 

melatih konsentrasi anak untuk dapat menempatkan pasangan 

potongan kata dengan benar dan melatih kerjasama antar teman dalam 

menyelesaikan topik yang dibahas. 

d. Penggunaan media kartu kata dalam pembelajaran 

Penggunaan media kartu kata dalam pembelajaran harus 

memiliki proses pembuatan yang lebih maksimal. Tujuannya supaya 

guru dan siswa siap dalam melakukan segala aktivitas pembelajaran. 

Berikut ini kegiatan yang harus dilakukan dalam menggunakan media 

kartu kata yaitu: 

1) Pembuatan  media kartu kata pengumuman 

a) Sipakan kertas manila warna biru, pink, dan kuning. 

b) Membuat tulisan yang berkaitan dengan pengumuman pada 

kertas manila. 

c) Potong kertas manila yang sudah di tulisi. 
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d) Kertas manila biru untuk pembukaan, pink untuk isi, dan 

kuning untuk penutup. 

2) Persiapan penggunaan media kartu kata pengumuman 

a) Mempersiapkan diri, guru harus menguasai penggunaan media 

kartu kata pengumuman, agar dalam proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik. 

b) Memeriksa potongan-potongan kartu kata pengumuman yang 

akan dibagikan. 

c) Mempersiapkan siswa untuk dibagi menjadi lima kelompok 

yang terdiri dari 4-5 siswa. 

3) Cara penggunaan media kartu kata pengumuman 

a) Guru membagikan potongan kartu kata kepada tiap-tiap 

kelompok. Siswa menyusun potongan kartu kata tersebut 

dengan teman kelompoknya dan setelah itu, siswa maju ke 

depan untuk menyusun potongan kartu kata tersebut di depan 

kelas.  

b) Setelah siswa selesai menyusun kartu kata, guru bersama siswa 

mendiskusikan tentang isi kartu kata pengumuman tersebut. 

c) Siswa yang dapat menyusun kartu kata dengan benar akan 

mendapat apresiasi dari guru. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media kartu kata dalam pembelajaran meliputi kegiatan 

pembuatan kartu kata pengumuman, persiapan penggunaan media 

kartu kata pengumuman, dan cara penggunaan media kartu kata 
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pengumuman. Proses kegiatan ini dapat membantu guru dalam 

meningkatkan kreativitasnya dalam mengelola kelas yang baik. 

Pengelolan kelas yang baik yaitu guru mampu menggunakan media 

pembelajaran yang dibuatnya dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan 

belajar. 

4. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar 

a. Pembelajaran bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran pokok 

dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Bahasa Indonesia 

diharapkan dapat menjadi sarana bagi siswa untuk mempelajari bahasa 

secara baik dan benar, serta dapat dijadikan sebagi alat komunikasi 

dalam kehidupan sehari-hari dengan seseorang. Pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah dasar memberi kesempatan siswa untuk melatih 

keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa.  

Penggunaan bahasa merupakan sesuatu yang penting yang 

dilakukan seseorang dalam berkomunikasi. Adanya bahasa 

mempermudah seseorang untuk mengenal dan melakukan interaksi 

dengan orang lain. Mulyati (2015: 2) menjelaskan bahwa bahasa 

merupakan suatu bunyi ujaran atau isyarat yang dapat disimbolkan 

melalui huruf atau gambar yang berbeda-beda, masing-masing bunyi 

atau isyarat dan simbol atau gambar tersebut memiliki makna yang 

berbeda-beda. Bahasa juga diartikan sebagai alat komunikasi yang 

berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. 
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Bahasa sebagai alat komunikasi yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia digunakan dalam melakukan segala aktivitas yang 

berhubungan dengan bahasa, baik aktivitas di rumah maupun di 

sekolah. Susanto, A. (2013: 241-242) menyatakan bahwa pendidikan 

dasar atau sekolah dasar merupakan momentum awal bagi anak untuk 

meningkatkan kemampuan dirinya. Pembelajaran bahasa tidak akan 

terlepas dari empat keterampilan berbahasa. Sebagai makhluk sosial 

manusia berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lain dengan 

menggunakan bahasa sebagai media, baik berkomunikasi 

menggunakan bahasa lisan maupun berkomunikasi menggunakan 

bahasa tulis. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar merupakan bekal awal 

siswa dalam memasuki pembelajaran bahasa dan sebagai persiapan 

dalam belajar mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain dengan 

baik dan benar. Adanya pembelajaran bahasa diharapkan siswa akan 

lebih siap dan terampil dalam menguasai keempat aspek bahasa yang 

ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

b. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia 

Pendidikan formal dalam lingkungan sekolah memiliki kurikulum 

tertulis, dilaksanakan secara terjadwal, dan dalam suatu interaksi 

edukatif dibawah arahan guru. Kurikulum merupakan suatu alat yang 

penting dalam rangka meralisasikan dan mencapai tujuan sekolah. 
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Kurikulum bahasa Indonesia merupakan suatu alat yang penting dalam 

rangka meralisasikan dan mencapai tujuan kebahasaan Indonesia yaitu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa 

Indonesia. 

Kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa 

Indonesia yang baik merupakan keinginan setiap orang. Susanto, A. 

(2013: 244) menyatakan bahwa tujuan pelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah dasar antara lain bertujuan agar siswa mampu menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, 

memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa. Adapun tujuan khusus pengajaran bahasa 

Indonesia, antara lain agar siswa memiliki kegemaran membaca, 

meningkatkan karya sastra untuk meningkatkan kepribadian, 

mempertajam kepekaan, perasaan, dan memperluas wawasan 

kehidupannya. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 

dan kegiatan pembelajaran bahasa Indoneisa sebagai acuan dalam 

melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh dinas pendidikan. 

Tujuan dari kegiatan ini diharapkan kurikulum bahasa Indonesia 

mampu memberikan dampak yang lebih baik untuk pendidikan bahasa 

Indonesia dan dapat dijadikan alat evaluasi dalam memperbaiki 

kulaitas pendidikan di Indonesia. 
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c. Fungsi bahasa  

Fungsi bahasa secara umum dalam kehidupan manusia 

merupakan sesuatu hal yang penting, karena tanpa adanya bahasa 

manusia tidak bisa melakukan interaksi dengan seseorang. Mulyati 

(2015: 3) menyatakan bahwa fungsi bahasa diantaranya: 

1) Alat ekspresi jiwa yaitu berfungsi menyalurkan perasaan, 

sikap, gagasan, emosi jiwa, dan tekanan-tekanan perasaan 

lisan maupun tertulis. 

2) Alat komunikasi yaitu sebagai perumusan maksud, 

melahirkan perasaan, dan memungkinkan kita menciptakan 

kerjasama sesama warga baik lisan maupun tulisan. 

3) Alat beradaptasi yaitu digunakan manusia menyesuaikan diri 

atau berbaur dengan anggota masyarakat. 

4) Alat kontrol sosial yaitu sangat efektif, karena diterapkan pada 

diri kita sendiri dan masyarakat. 

 

Berdasarkan paparan tentang fungsi bahasa dapat disimpulkan 

bahwa bahasa sangat penting dalam kehidupan kita. Bahasa mampu 

memberikan pengaruh kepada kita, karena dengan bahasa kita dapat 

berekspresi, berkomunikasi, beradaptasi, dan sebagai alat kontrol 

sosial dalam menghadapi era globalisasi yang semakin maju. Jadi, kita 

perlu mempersiapkan diri dan menguasai berbagai keterampilan 

bahasa yang baik dan benar. 

d. Kedudukan bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dijadikan sebagai alat 

komunikasi oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. 

Mulyati (2015: 16) menyatakan bahwa kedudukan bahasa Indonesia 

diantaranya:  
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1) Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional artinya sebagai 

bahasa nasional dengan digunakannya dalam Sumpah 

Pemuda. 

2) Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa artinya masih 

digunakan sampai sekarang ini. 

3) Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi artinya sebagai 

bahasa Nasional dalam berbagai media komunikasi. 

4) Bahasa Indonesia sebagai permersatu bangsa yang berbeda 

suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya artinya sebagai 

bahasa Nasional untuk alat pemersatu bangsa yang berbeda 

suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kedudukan bahasa Indonesia sangat penting bagi negara Indonesia. 

Adanya bahasa Indonesia mampu memberikan warna kehidupan yang 

lebih baik dan tentram. Bahasa yang diucapkan dengan lisan yang baik 

akan memberikan dampak yang baik pula kepada kita, selian itu 

kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat berkomunikasi dalam 

menyatukan bangsa Indonesia dengan seseorang.  

e. Materi pengumuman  

Pengumuman adalah berita yang disampaikan secara terbuka. 

Pengumuman berisi informasi mengenai suatu hal yang disebarluaskan 

kepada khalayak. Seseorang menulis pengumuman karena ada hal atau 

masalah yang perlu diketahui pihak lain. Nurcholis, H. & Mafrukhi. 

(2007: 157) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan saat menulis pengumuman yaitu: 

1) Tentukan masalah atau hal yang ingin diketahui atau 

disebarkan kepada orang banyak. 

2) Tentukan teks pengumuman. 

3) Teks pengumuman perlu diperiksa, apakah sudah lengkap. 

Ketidaklengkapan teks pengumuman akan menimbulkan 

pertanyan atau kebingungan. 

Upaya Meningkatkan Prestasi..., Nita Ristianingsih, FKIP UMP 2018



26 
 

4) Jika pengumuman itu resmi, periksalah apakah sudah 

dicantumkan nomornya. 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam menulis pengumuman merupakan 

bahan pertimbangan seseorang dalam menulis sebuah pengumuman 

yang akan ditulisnya. Adanya materi pengumuman juga membantu 

siswa untuk lebih memahami cara menulis pengumuman yang baik 

dan benar, serta siswa dapat mengetahui cara menginformasikan suatu 

informasi kepada orang lain, baik melalui tuliasan maupun lisan. 

Penulisan pengumuman yang baik juga harus dilihat dari indikator 

penilaian menulis. Tujuannya agara siswa mengetahuai cara membuat 

pengumuman yang sesuai dengan penggunaan ejaan. 

Indikator penilaian yang digunakan dalam penilaian membuat 

pengumuman dengan strategi round table dengan media kartu kata 

terdapat 5 indikator penilaian. Nurgiyantoro (2011:110) menyatakan 

bahwa pedoman penilaian yang digunakan untuk menilai tulisan harus 

memuat 5 indikator di antaranya ada isi gagasan yang dikemukakan, 

organisasi isi, tata bahasa, gaya, pilihan struktur dan kosa kata, serta 

ejaan dan tata tulis. Pedoman penulisan tersebut dapat membantu guru 

dalam menilai tulisan siswa dalam membuat pengumuman. 

Berdasarkan paparan di atas dapat dijelaskan bahwa siswa ketika 

membuat pengumuman harus memuat lima indikator tersebut. Pertama 

tentang isi gagasan yaitu dalam membuat pengumuman harus 

disesuaikan dengan tema. Kedua, oragansasi isi artinya dalam 
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membuat pengumuman harus memuat pembukaan yang mengarah 

pada maksud tujuan diadakan pengumuman, isi dalam pengumuman 

harus berisi keterangan waktu, dan penutup pengumuman. Ketiga, tata 

bahasa artinya bahasa yang digunkana harus menggunakan bahasa 

baku yang baik dan benar. Keempat, gaya, pilihan struktur, dan kosa 

kata artinya dalam menulis harus memperhatikan kata yang sesuai 

untuk digunakan. Kelima, ejaan dan tata tulis artinya dalam membuat 

pengumuman harus menggunakan tanda baca yang tepat. 

Pengumuman juga dapat disiarkan, dimuat di surat kabar, atau 

ditempelkan di papan pengumuman. Berikut ini adalah pembelajaran 

menulis dalam KTSP pada mata pelajaran bahasa Indonesia untuk 

sekolah dasar kelas IV semester II dapat dilihat pada: 

   Tabel 2.1 Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Semester 

Menulis 

8. Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi 

secara tertulis, dalam bentuk 

karangan, pengumuman, 

dan pantun anak. 

8.2. Menulis pengumuman 

dengan bahasa yang baik dan 

benar serta memperhatikan 

penggunaan ejaan. 

 

Dua/genap 

    Sumber: Panduan KTSP 

5. Langkah-langkah pemanfaatan strategi round table dengan media 

kartu kata  
 

Kompetensi dasar yang akan digunakan oleh peneliti yaitu tentang 

menulis pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar serta 

memperhatikan penggunaan ejaan pada mata pelajaran bahasa Indonesia di 

SD kelas IV. Peneliti menggunakan strategi round table dengan media 

kartu kata dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan tujuan 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.  
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Pembelajaran strategi round table dengan media kartu kata yang 

digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melatih strategi dalam 

bekerjasama, solidaritas, kebersamaan antarsiswa, dan melatih siswa untuk 

dapat menyesuaikan tulisan seperti kosa kata ketika merespon tulisan 

siswa sebelumnya. Berikut merupakan langkah-langkah pemanfaatan 

pembelajaran strategi round table dengan media kartu kata dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia: 

a. Tahap pemberian tugas 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menyusun media kartu 

kata pengumuman dan mengerjakan lembar kerja siswa menggunakan 

strategi round table. Tugas tersebut dikerjakan pada lembar yang 

sudah disiapkan oleh guru. 

b. Langkah pelaksanaan tugas 

Pada langkah ini guru membimbing siswa dalam menyusun 

media kartu kata pengumuman. Guru juga menjelaskan langkah-

langkah penggunaan strategi round table yang nantinya akan 

digunakan siswa dalam mengerjakan latihan soal membuat 

pengumuman. Siswa mengerjakan tugas tesebut dengan cara 

berkelompok. 

c. Tahap Akhir 

Siswa melaporkan hasil diskusi membuat pengumuman dengan 

menggunakan strategi round table di depan kelas, setelah presentasi 

guru dan siswa melakukan tanya jawab seputar pengumuman yang 

dibuat oleh siswa.  Pada kegiatan akhir ini guru mengapresiasi siswa 

dengan tepuk the best secara bersama-sama. 
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B. Hasil Penelitian yang Relavan 

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, dkk. (2017) yang berjudul 

“Improving the Students Activity and Learning Outcomes on Social Sciences 

Subject Using Round Table and Rally Coach of Cooperative Learning 

Model”. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan pembelajaran round table dan model Rally Coach dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Pada siklus pertama 

menunjukan kriteria bagus dan siklus kedua sangat bagus. Melalui penerapan 

kedua model ini bisa meningkatkan aktivitas visual, verbal, listening, writing, 

dan mental selama kegiatan di kelas. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa adanya peningkatan pada setiap 

siklusnya. Peningkatan penerapan model pembelajaran pada siklus I yaitu 

94,20% dan siklus II yaitu 97,77% masing-masing dengan kriteria sangat 

bagus, peningkatan aktivitas belajar pada siklus I dan II menunjukan 

peningkatan yaitu 76% dengan kriteria baik dan 89% dengan kriteria sangat 

bagus, dan peningkatan hasil belajar pada siklus I skor rata-ratanya 60,52 

dengan presentase penguasaan 30%, siklus II skor rata-ratanya 78,22 dengan 

presentase penguasaan 76,67%, siklus III skor rata-ratanya 84,83 dengan 

presentase 86,67%. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yusmanto, H. dkk. (2017) dengan 

judul “The Application of Carousel Feedback and Round Table Cooperative 

Learning Models to Improve Student’s Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

and Social Studies Learning Outcomes”. Berdasarkan hasil penelitiannya 
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dapat disimpulkan bahwa penerapan korsel umpan balik dan pembelajaran 

round table dapat meningkatkan hasil belajar sosial HOTS siswa kelas VIII 

"Islam terpadu Darul Azhar". 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa telah 

meningkat dari siklus 1 ke siklus 2, dan dari siklus 2 ke siklus 3. Data 

menunjukan bahwa pada kegiatan siswa siklus I 61,85%, siklus II 81,64%, dan 

siklus III meningkat menjadi 92, 77%.  Hasil prestasi belajar HOTS siswa 

dalam setiap siklus menunjukan skor rata-rata yaitu pada siklus 1 mencapai 

6,25 poin yang dikategorikan menjadi cukup atau rata-rata pada siklus 2 telah 

mencapai 8,50 titik, dan dikategorikan ke atas rata-rata. Pada siklus 3 telah 

meningkat menjadi 10,03 poin dikategorikan menjadi tinggi. 

Hal yang membedakan kedua penelitian tersebut dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan adalah pada penggunaan media pembelajaran. Peneliti 

Ningsih menggunakan strategi round table dalam meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar. Peneliti Yusmanto menggunakan strategi round table dalam 

meningkatkan prestasi belajar. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat 

dijadikan acuan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa dalam penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan 

pembelajaran round table dengan media kartu kata. Pembelajaran round table 

dengan media kartu kata dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, karena 

dapat melatih siswa untuk berkontribusi dalam memecahkan masalah dan 

dapat meningkatkan keterampilan daya nalar anak dalam proses pembelajaran. 
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C. Kerangka Pikir 

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah membantu siswa 

mengembangkan dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar 

siswa diperoleh dari hasil evaluasi siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

materi pengumuman. Tujuan pembelajaran tersebut akan ditingkatkan melalui 

strategi round table dengan media kartu kata pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas. 

Kondisi awal sebelum dilaksanakan penelitian tindakan kelas, 

diperoleh gambaran awal bahwa prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

bahasa Indonesia masih rendah. Rendahnya prestasi belajar siswa diduga 

karena kurang tepatnya penggunaan media dalam pembelajaran di kelas. 

Siswa hanya menyimak pembacaan pengumuman yang dilakukan oleh guru, 

sehingga kurang termotivasi dalam belajar dan menimbulkan kebosanan. 

Akibatnya berpengaruh pada prestasi belajar yang kurang memuaskan. 

Penguasaan kosa kata yang dimiliki oleh siswa sedikit, sehingga siswa 

kesulitan dalam mengungkapkan kata-katanya dalam bentuk tertulis. Supaya 

prestasi belajar siswa meningkat, maka dilakukan tindakan oleh peneliti dan 

guru kelas dengan menggunakan strategi round table dengan media kartu kata 

pengumuman. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dibuat kerangka pikir penelitian 

pembelajaran bahasa Indonesia pada aspek prestasi belajar menggunakan 

strategi round table dengan media kartu kata pengumuman. Strategi round 

table dan media kartu kata ini merupakan suatu tindakan yang akan dilakukan 

untuk dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi siswa kelas IV SD 

Negeri 2 karangnanas. Berikut ini merupakan bagan kerangka pikir dalam 

penelitian. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian 
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tujuan yang diharapkan guru dari proses pembelajaran yang telah 

dilakasanakan. 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang dan kajian teoretis yang telah dikemukakan 

di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan yaitu: Melalui strategi 

round table dengan media kartu kata dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa di kelas IV SD Negeri 2 Karangnanas. 
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